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PERIGO DE ROBÔS/FAKE NEWS/ELEIÇÕES 2018
Solução: SITE CERTIFICADO do TSE/TRE’s
Matéria jornalística relacionada ao assunto:

Podemos eleger um candidato fake, alerta jornalista
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[Obs. Tenho postado muitos links para textos importantes como este, mas vários sites vêm sendo cancelados (“volatilizados” no universo cibernético). Assim, visando
garantir a preservação futura desta memória importante, o texto é copiado abaixo, mas recomendo acessar o link acima para ver a fonte original. Manfredo Winge]

Para Alessandra Fedeski, pós-graduada em marketing político, estamos suscetíveis às
transformações advindas da internet e seus resultados nos processos sociais

OS ROBÔS E AS ELEIÇÕES NO BRASIL

Alessandra Fedeski afedeski@gmail.com
A possibilidade de interação e novas relações sociais trazidas com o desenvolvimento da internet
transformam as nossas formas de comunicar e pensar. Como a internet vem se enraizando na grande
maioria das culturas, processos consolidados passam a se modificar em alta velocidade conforme o
surgimento de novos elementos. Refiro-me à presença dos socialbots –programa de inteligência
artificial que funciona em tempo real e interage nas redes sociais –e sua capacidade de influência nas
próximas eleições. A palavra bot é um diminutivo de robot, robô em inglês, e sua atuação foi
comprovada nas eleições que colocaram Donald Trump no comando dos Estados Unidos, quando
programas criados por computador simularam ações e reações, enviaram e produziram notícias que
favoreceram o candidato republicano.
O processo eleitoral brasileiro também será alvo desse padrão de comunicação robotizado, e corre-se
o risco de elegermos um candidato que tenha feito uso desse artifício de forma desonesta, ou seja,
podemos eleger um candidato fake. O eleitor, ao fazer uso das redes sociais, seja para fins de
entretenimento ou para saber mais sobre determinado candidato, está suscetível à avalanche de
conteúdos já selecionados pelos algoritmos para o seu perfil. O processo de discernimento entre o
que é verdade e o que é mentira, entre perfis controlados por pessoas e os socialbots, entre
informação e entretenimento é dificultado devido a quantidade e a qualidade das interações. Quando
essas interações reforçam determinadas crenças ou preconceitos, a dificuldade em verificar a
veracidade do que está sendo dito é potencializada.
Esse é um novo desafio imposto ao eleitor brasileiro habituado a ser parte de um país no qual o
poder judiciário precisa intervir constantemente nos poderes executivo e legislativo para buscar
restabelecer a confiança nas instituições. O essencial, a priori, é lembrarmos constantemente que
estamos suscetíveis às transformações advindas da internet e seus resultados nos processos sociais.

Comentários & Réplicas
De: Manfredo Winge
Enviada em: quarta-feira, 13 de dezembro de 2017 11:12
Para: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br';
'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br';
'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br';
'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br';
'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br';
'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br';
'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br';
'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br';
'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br';
'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br';
'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br';
'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br'; 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto

1

Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha
(dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)'; 'Sen. Paulo Paim
(paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein
Cc: Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra ; Francisco Marshall ; Juremir Machado ; Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha
Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane de Oliveira
Assunto: PERIGO DE ROBÔS/FAKE NEWS QUE RONDAM ELEIÇÕES 2018 - solução:SITE CERTIFICADO

Prezados/as senhores/as.
Conforme apresentado (ver http://mw.eco.br/zig/emails/PARA_REFORMA_POLITICA.pdf ) há mais de
um ano e com sugestões de soluções, o ELEITOR BRASILEIRO é sujeito a toda sorte de
trapaças e enganações que “sujam” nomes de candidatos concorrentes potenciais, “elevam”
nomes de candidatos ficha-suja e/ou incompetentes e “negocistas”, bem como de “salvadores
da pátria” (ver ex.gr. “À ESPERA DE UM MILAGRE”, Júlio Conte em Zero Hora de
13/12/17, pg 25) via imprensa “marrom” das redes “sociais” e, como ocorreu com a eleição do
Trump, cada vez mais via sistemas automatizados (programas robôs), de espalhamento por email, com milhões de cópias simultâneas, de notícias falsas negativas contra candidatos
concorrentes e positivas para os facínoras que contratam essas sujeiras.
Tudo isto apoiado por montagens de textos, vídeos, etc. FALSOS. As chamadas fake News.
Infelizmente, este é um dos preços que estamos pagando por esta que é, também, uma fantástica
ferramenta de divulgação do conhecimento e cultura humanos.
Para superar este ENORME PROBLEMA ELEITORAL está disponível em site sugestão de
montagem e gerenciamento por parte do “SISTEMA TSE/TRE’s” de um SITE CERTIFICADO
DE CANDIDATOS ÀS ELEIÇÕES http://mw.eco.br/zig/Pequenas_Sugestoes.pdf.

CRIAÇÃO DO PORTAL DOS CANDIDATOS
http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf
complementada pela sugestão de

REVISÃO DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO
http://mw.eco.br/zig/sug/POL_02_Rev_Sist_Eleit.pdf

Esperamos, assim, que os senhores políticos, que são honestos (!), preocupem-se em evitar que
nós, reles cidadãos, eleitores e contribuintes, não sejamos eternamente enganados por
MENTIROSAS E EDULCORADAS PROPAGANDAS ELEITORAIS utilizando INCONSTITUCIONAL
FUNDO DE CAMPANHAS de CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS.

(Obs. por serem MEROS candidatos por livre escolha não poderiam ser usados recursos
públicos em seus interesses).
Cordialmente
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)
PODEM DIVULGAR À VONTADE PARA, QUEM SABE, A IDEIA PEGAR

From: Manfredo Winge
Sent: Thursday, May 16, 2019 11:14 AM
To: Manfredo Winge
Subject: PEÇO DESCULPAS

Um mea culpa enviado em 16/5/19
PEÇO DESCULPAS

prezados correspondentes, informo que alertado por familiar, verifiquei que cometi erro de Reenviar “notícia” falsa, apresentada em “cartaz” apócrifo no whatsapp, de que Bolsonaro teria ido
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para a reserva por sofrer de problemas mentais. Checar que se trata de fake em:
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/11/21/verificamos-bolsonaro-atestado/
.
Sem
querer me justificar, explico que sempre procuro checar a veracidade das informações, mas que,
neste caso, como já tinha recebido “notícia grave” que não repassei por duvidar (Bolsonaro teria
sido colocado na reserva por insuflar, agredindo a hierarquia militar, movimento de
reinvindicação corporativista de aumento de soldos), fui, agora e de forma açodada, logo
repassar esta “nova notícia”. Espero não repetir este tipo de erro e aproveito para solicitar que,
ao me enviarem notícias ou informações mais sensíveis, como estas, verifiquem também a
autenticidade das mesmas. Vamos discutir bastante que é o caminho das soluções democráticas,
mas de forma civilizada e separando crenças e ideologias pessoais das denúncias que devem ser
pautadas em FATOS e não em falsidades. E, para terminar, como muitos parecem me acha
petista por não acreditar na competência do Bolsonaro como presidente, vivo recebendo
montes de “notícias das maldades” do lulopetismo (favor “navegar” no meu site abaixo para ver
críticas e sugestões construtivas minhas e de correspondentes a respeito). Como já declarei há
tempos, meu voto foi NULO na disputa final para presidente do Brasil.
Cordialmente
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

De: WN [mailto:p...@terra.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2019 10:14
Para: Manfredo Winge
Assunto: Re: PEÇO DESCULPAS

TA MAIS QUE DESCULPADO . EU NAO SEI VERIFICAR EXATAMENTE A VERDADE DE TUDO QUE RECEBO ,
VOU NO INSTINTO ABRAÇO, W.

Voltar para: SITE ou Para Reforma Política
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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