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l O assassinato de três jorna-
listas e blogueiros, cujos no-
mes não foram mencionados,
derrubou a posição do Brasil
no ranking anual de liberdade
de imprensa divulgado pela
organização Repórteres sem
Fronteiras. Com os crimes, o
Brasil deixa o 58, lugar, classi-
ficação de 2010, e passa a ocu-
par o 99+ posição, uma queda
de 41 postos, a pior entre os
países da América Latina.

O presidente da Associação
Brasileira de Jornalismo Inves-
tigativo (Abraji), Marcelo Mo-
reira, alertou que, se a situa-
ção de violência se prolongar,
a imprensa brasileira correrá
o risco de caminhar para “o pi-
or cenário possível”, com jor-
nalistas praticando a autocen-
sura como forma de proteção.
Moreira disse que o problema,
enfrentado pela Colômbia no
passado, é observado hoje no
México, situação que impõe li-
mites ao direito à informação.

Embora não cite nomes, a
Repórteres Sem Fronteiras di-
vulgou notas no ano passado
contra a morte de, pelo me-
nos, cinco profissionais brasi-
leiros: Valério Nascimento
(Estado do Rio, em maio), Lu-
ciano Leitão Pedrosa (morto
em Pernambuco, em abril),
Ednaldo Figueira (Rio Grande
do Norte, em junho), Auro Ida
(Mato Grosso, em julho) e Gel-
son Domingos da Silva, cine-
grafista da TV Bandeirantes,
atingido em novembro en-
quanto registrava uma opera-
ção policial em favela na Zona
Oeste do Rio.

O ranking 2011/2012, que
abrange 179 países, é liderado
pela Finlândia, pela Noruega e
pela Estônia, os países com

mais liberdade de imprensa.
Na América Latina, o Uruguai,
na 32+ posição, foi o melhor po-
sicionado. Ficaram na frente
do Brasil a Argentina (47+), o
Chile e o Paraguai (ambos na
80+). Atrás, Equador (104+) e
Bolívia (108+). As últimas colo-
cações foram ocupadas por

Turcomenistão, Coreia do
Norte e Eritreia.

O elevado índice de violên-
cia no Brasil, agravado pela
atuação do crime organizado e
pelos atentados contra o meio
ambiente, foi mencionado no
relatório como principal ame-
aça à atividade dos profissio-

nais da imprensa no Brasil. Pa-
ra a organização, as regiões
Norte e Nordeste são mais pe-
rigosas para os jornalistas,
embora dois dos cinco assas-
sinatos mencionados por ela
no ano passado tenham ocor-
rido no Rio de Janeiro.

O presidente da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI),
Maurício Azêdo, também la-
mentou o resultado:

— É um dado que demonstra
como a liberdade de expres-
são tem sido golpeada no país,
mesmo quando estamos sub-
metidos a uma Constituição
democrática .

Para o presidente da ABI, o
quadro de violência, com efeitos
para a liberdade de imprensa, é
mais problemático nos locais
menos populosos do país:

— Essa triste situação (da
queda no ranking) decorre
principalmente da violência
contra jornais e jornalistas no
interior do país. No ano passa-
do, nós tivemos pelo menos 11
assassinatos de jornalistas. Os
crimes não são sequer esclare-
cidos e os meios para a puni-
ção e investigação são muito
precários. Só posso dizer que
é lamentável, depois de anos
de luta a favor da liberdade de
imprensa, hoje se constatar
essa realidade.

Para Marcelo Moreira, o pro-
blema deve ser combatido
com um trabalho sério em du-
as frentes:

— Primeiro, de cobrança das
autoridades para que estes cri-
mes não fiquem impunes. E,
segundo, que o combate à im-
punidade seja aliado a meca-
nismos de proteção à ativida-
de dos jornalistas a serem dis-
cutidos pela mídia.n

Brasil despenca no ranking da mídia livre
Crimes contra jornalistas fazem país passar do 58, para o 99, lugar na lista divulgada pela Repórteres sem Fronteiras
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l FLORIANÓPOLIS. A Justiça
estadual de Santa Catarina
está, aos poucos, deixando
as pilhas de processos em
papel para entrar na era do
processo eletrônico. No
ano passado, o Tribunal de
Justiça do estado ultrapas-
sou muitas vezes a meta 2
de 2011, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que
previa implantar em pelo
menos uma vara a gravação
das audiências. Instalou o
sistema de filmagem em to-
das as 111 comarcas da Jus-
tiça estadual catarinense.

O módulo de gravação de
audiência é integrado ao
Sistema de Automação do
Judiciário (SAJ-5) do TJ-SC.
Agora, o juiz, ao ouvir as
partes do processo, não
perde mais tempo em ditar
ao digitador as respostas
do depoente como ocorre
nos processos judiciais em
papel, relata o coordena-
dor do grupo de trabalho
do processo eletrônico do
TJ-SC, juiz João Alexandre
Dobrowolski.

— Com a gravação digital,
uma audiência que antes
durava uma hora agora po-
de ser reduzida a 20 ou 25
minutos. O juiz grava os de-
poimentos das partes en-
volvidas, as alegações dos
advogados e do Ministério
Público e a própria senten-

ça. Só não pode gravar a
aplicação da pena e o dispo-
sitivo da sentença. Isso ele
deve escrever no termo de
audiência.

Neste semestre a propos-
ta do Tribunal de Justiça é
dar acesso aos advogados
dos depoimentos filmados
que são arquivados direta-
mente no SAJ. Hoje, eles po-
dem gravar e levar para
seus escritórios.

E não é só esse o avanço pa-
ra acabar de vez com a pape-
lada. Junto com as filmagens
das audiências, outro apoio
importante é o uso do AR Di-
gital para fazer citação ou in-
timação, via correio, sem ne-
cessidade de imprimir e en-
velopar tal documento pelos
funcionários do cartório, res-
salta o juiz. Através de um
convênio com a Empresa de
Correios e Telégrafos, o do-
cumento é remetido por
meio eletrônico ao correio,
que entrega e recolhe a assi-
natura do citado ou intimado,
afirma Dobrowolski. Essa as-
sinatura é digitalizada pelo
funcionário do correio e envi-
ada diretamente ao proces-
so. E faz qualquer outro regis-
tro no processo como, por
exemplo, se a pessoa não mo-
ra mais no local.

— O AR Digital mais que
potencializa o processo ele-
trônico, porque tira do car-
tório a parte burocrática de
imprimir e envelopar a cor-
respondência.

Justiça de SC começa
a abolir o papel
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Audiências são gravadas nos tribunais
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O Brasil perdeu 41 postos na classificação anual da organização
Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa. Agora, o
país ocupa a posição número 99. A grande perda de posições se
deve, essencialmente, à violência que a imprensa sofre na Região
Nordeste e na zona que faz fronteira com o Paraguai. O ranking
avaliou a situação em 179 países
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Editoria de Arte

Arroz agulhinha
Fantástico tipo 2
5 kg

5,99

Margarina Qualy
cremosa com ou
sem sal - 500 g

3,49cada

Bacon defumado
a granel - kg

8,98

Linguiça mista ou
calabresa defumada
Sadia ou Perdigão - kg

7,99

Lasanha Seara
vários sabores
600 g 4,99

Carne-seca ponta
de agulha - kg

9,90
Coxa com
sobrecoxa de frango
congelada - kg

2,99

Carré suíno congelado ou
pernil suíno congelado
Aurora ou Sadia - kg 5,78
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Ofertas válidas para o dia 26/1/2012 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais
próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por
atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento à vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou
com os cartões de crédito Amex, Aura, Diners, Good Card, MasterCard, Policard, Sorocred, Unik, Vale Shop ou Visa. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento
podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com cheque na loja. O Extra aceita vários vales-alimentação (confira relação na loja). Fica ressalvada eventual
retificação das ofertas aqui veiculadas.

Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Supermercado, havendo variação nos estoques e
sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima no www.familiaextra.com.br.

Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado do Rio de Janeiro.

1A campanha “PREÇONÃO SE DISCUTE” é válida somente para as lojas físicas do Extra Hiper e Extra Supermercado, não valendo para as lojas Extra Fácil ou loja virtual www.extra.com.br. Não serão aceitas, para comparação de preços, as ofertas emitidas por
comerciantes ouempresas atacadistas. Será válido somente o anúncio impressodaconcorrência, domesmomunicípio, na formade tabloide, lâmina, folheto ouanúncio de jornal degrandecirculação, comoprazodeoferta dentro doperíododesta promoção,
para produtos idênticos (mesmamarca, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade etc.). O anúncio apresentado não será devolvido ao cliente e ficará retido pelo Extra. Esta condição não é válida para promoções especiais commúltiplos de produtos, do tipo “pague
2 e leve 3”, “leve 4 e, commais umcentavo, leve outro produto oumais um exemplar domesmo produto”. Não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos vendidos, de acordo comesta promoção, em 5
unidades/kg por produto da categoria alimentos e 2 unidades por produto da categoria não alimentos. Consulte o SAC das lojas Extra Hiper e Extra Supermercado paramais informações.
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REVENDAS RJ: Allen (21) 3184-9570 • Realize (21) 2526-8585 • Mapdata (21) 3221-9350 • V53 (21) 3385-4077
Projects (21) 2431-8210 SP: Best Software (11) 5531-8334 • Brasoftware (11) 3179-6900 • Compusoftware
(11) 5501-4500 • Frazillio & Ferroni (11) 3224-1900 • Grapho (11) 3045-2745 • Nova CS (11) 5502-0000 • Skynet
(11) 5094-5560 • Cadritech (11) 3318-4888 SP Interior: Mapdata (19) 3475-4100 • Tecgraf (19) 2129-7177
Mapdata (16) 3514-2150 MG: Digicade (31) 3263-1100 • Allen (31) 3264-9400 • Best Minas (31) 3295-3130
ES: Projects (27) 3225-9541 PR: Grapho (41) 3343-1187 • SoloNetwork (41) 3018-5429 SC: Virtual (47)
3205-0928 RS: Grapho (51) 3337-1622 • Best Sul (51) 3398-3008 DF: ProSystems (61) 3202-2666 • MCR (61)
3031-0000 GO: MCR (62) 3251-7855 BA: StudioCAD (71) 3646-8402 CE: StudioCAD (85) 4006-4459 PE:
StudioCAD (81) 2128-9700 PA: Intranorth (91) 3210-8400 AM: Intranorth (92) 3131-2050

Aqui seu software de CAD pode ter valor.
Na troca de seus antigos CADs, mesmo de
outras marcas, você recebe autênticos produtos
da Autodesk: AutoCAD para arquitetura,
construção civil, indústria mecânica e outros.

E como migrar do passado do seu CAD para
as incríveis soluções do AutoCAD em 2D e 3D?
Você nos ajuda a responder.

Converse com um dos nossos
Revendedores Autorizados e vamos
descobrir juntos uma solução personalizada.

Quando seu
software
de CAD fica
velho, quem
fica obsoleta é
a sua empresa

Ligue para
um dos nossos
Revendedores
de AutoCAD
e receba
uma proposta
exclusiva.
AutoCAD 2012:
o futuro no presente

ÚLTIMOS DIAS, APROVEITE!
Promoção prorrogada até 30/01/12.
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