
As principais redes de TV dos Es-
tados Unidos anunciaram nesta
segunda-feira que indicarão a
classificação etária dos seus pro-
gramas transmitidos pela Inter-
net. ABC, CBS, Fox, NBC, Tele-
Futura, Telemundo e Univision
emitiram uma declaração con-
junta intitulada “Dando Poder
aos Pais na Era Digital”, assu-
mindo o compromisso de indi-
car a classificação para progra-
mas que sejam exibidos na ínte-
gra em seus sites a partir de 1o
de dezembro.

Cada rede escolherá o forma-
to, mas a indicação deve apare-
cer no começo dos programas e
nas grades de programação dos
sites. As redes hoje incluem vo-
luntariamente indicações sobre

a presença de conteúdo sexual,
de cenas de violência ou pala-
vrões nos programas, classifi-
cando-os para todos os públi-
cos ou para maiores de 14 ou 17
anos.Mas essas diretrizes não es-
tão disponíveis para os progra-
mas exibidos nos sites das redes
e em portais como Netflix e Hu-
lu, cada vez mais usados por
adolescentes.

Censura na rede?
A Comissão de Monitoramento
das Diretrizes Parentais na TV
divulgou em abril uma pesquisa
mostrando que 61% dos adoles-
centes norte-americanos veem
programas em laptops, conso-
les de games ou outros apare-
lhos que não sejam televisores

comuns. Segundo essa pesqui-
sa, 72% dos pais adotam regras
para o uso da TV, e 36% usam
um chip ou outro dispositivo de
controle para bloquear progra-
mas considerados inadequados.

Diferente do passado
As emissoras se apressaram em
dizer que não se trata de qual-
quer tipo de censura mas de
uma medida que possa ajudar
pais e adolescentes a escolher a
programação com base em infor-
mações seguras. Esta, definitiva-
mente é uma tentativa diferente
da que ocorreu no passado so-
bre a necessidade de regulamen-
tar o conteúdo na internet”, dis-
se uma fonte familiarizada ao as-
sunto. ■ Redaçao e Reuters
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INDÚSTRIADACONSTRUÇÃO

Bayer formarededeparceirosparaoferecer
solução integradaparaedifício sustentável

Divulgação

Internet com indicação de faixa etária

A gaúcha Metal Work, de São Leopoldo, aproveita a Fispal
Tecnologia 2012, Feira Internacional de Embalagens, Processos
e Logística para as Indústrias de Alimentos e Bebidas, para apresentar
as novidades em suas linhas de produtos que inclui o cilindro
elétrico que dispensa o uso de ar comprimido para o movimento,
utilizando a energia elétrica, motores de passo e brushless.

A Bayer MaterialScience, divisão de Materiais Inovadores
do Grupo Bayer, anuncia o lançamento do Programa
EcoCommercial Building no Brasil. Liderada pela multinacional
alemã, a iniciativa consiste em uma rede de parceiros integrada
para oferecer soluções eficientes na construção de edifícios
sustentáveis. O programa engloba todo o processo construtivo.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




