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O Facebook é uma espécie de purgatório, uma incubadora de disparates e de outras qualidade que dão
sabor à vida de muitas pessoas. Além destes atributos de crédito, ainda há a dizer que esta rede social
reúne distintos malabaristas e influenciadores de modas.

Anda a circular uma mensagem que é falsa, mas que parece ter muitos adeptos. Provavelmente anda a
ver e até a partilhar no mural do Facebook, uma mensagem sobre alterações das regras de privacidade
no Facebook. Não precisa de se preocupar a avisar os outros. A mensagem é falsa, logo, de nada lhe
vale fazer “copy/paste” do texto.

  var pathArray = window.location.pathname.split('/');  if (pathArray[1] === '' || pathArray[1] === 'page' ||
pathArray[1] === 'category')  {    document.write('
');  } else {     document.write('
');  }  document.write('');  document.write('');  

Parece uma praga, um “vírus oco inútil”, sem ação que apenas serve para poluir visualmente o seu mural
do Facebook e das pessoas que o seguem e recebem o que publica. Alguém, com uma ideia pirómana,
espalhou que esta rede social irá lançar mudanças na privacidade do Facebook.
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A mensagem é esta:

Não se esqueça do prazo amanhã!!! Tudo o que você já postou torna-se público a partir de amanhã. Até
as mensagens que foram apagadas ou as fotos não permitidas. Não custa nada por uma simples cópia e
colar, melhor agir pelo seguro do que não ter desculpa. Não autorizo ao facebook nem nenhuma entidade
associada a permissão para usar minhas fotos, informações, mensagens ou publicações, tanto do
passado como do presente e futuro. Com esta declaração, fica notificado o facebook que é estritamente
proibido divulgar, copiar, distribuir, ou tomar qualquer outra ação contra mim com base neste perfil e / ou
no seu conteúdo. O conteúdo deste perfil é informação privada e confidencial. A violação da privacidade
pode ser punida por lei (Ucc 1-308-1 1 308-103 e o estatuto de Roma).

Obs: o facebook agora é uma entidade pública. Todos os membros devem postar uma nota como esta.
Se você preferir, você pode copiar e colar essa versão. Se você não publicar uma declaração pelo menos
uma vez vai estar tacitamente permitindo o uso de suas fotos, assim como as informações contidas nas
atualizações do status do perfil. Não compartilhe, faça copiar e colar..

PARE, LEIA E OLHE…

Não partilhe esta mensagem que não tem cabimento. São informações falsas e que tendem a ficar virais,
dando um certo cunho de veracidade. Mas uma mentira dita muitas vezes, não passa a verdade.

Este tipo de mensagens de tempos a tempos, aparecem e fazem vítimas. É assim desde 2012. São
“fenómenos” para os quais ainda não há explicação, mas há muitos “seguidores”
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