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Ofertas válidas de 11 a 13/10/2013

O programa que
monitora a qualidade
dos alimentos desde
o produtor até a
mesa da sua família.
www.qdo.com.br

Ofertas válidas de 11 a 13/10/2013 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifi que 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, Senffnet, 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 
(confi ra relação na loja). Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. INFORMAÇÕES CASA DO CLIENTE 0800-115060.

Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado de São Paulo.
Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Hiper e Extra Supermercados, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima.

9,90
R$

Linguiça 
toscana Sadia -  kg

Costela suína 
congelada - kg

9,98
R$

Linguiça de carne suína 
ou para churrasco 
Perdigão  - kg

8,90
R$

Sobrecoxa de frango 
temperada resfriada - kg 

6,29
R$

Frango à passarinho 
resfriado - kg

5,89
R$

Asa de frango resfriada 
(embalagem familiar) - kg

8,99
R$

Cupim bovino resfriado 
Friboi peça a vácuo - kg

11,90 
R$

Fraldinha bovina resfriada 
Maturatta Swift - kg

19,90 
R$

Picanha bovina 
resfriada Friboi - kg 

24,90 
R$

Contrafilé bovino resfriado 
Maturatta Swift - kg

21,90 
R$

GRÁTIS

Cerveja 
Brahma Chopp
lata 350 ml 1,99

R$

NA COMPRA DE 2 EMBALAGENS DE CERVEJA 
BRAHMA LATA COM 12 UNIDADES CADA

1 EMBALAGEM DE CERVEJA 
BRAHMA LATA COM 

12 UNIDADES  

Guaraná 
Antarctica
PET 2 litros

4,49cada

R$

Jornalistas
pedem menos
ameaças legais

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A grande ampliação dos siste-
mas de vigilância e espiona-
gem nos EUA e a determina-
ção da Casa Branca de conter
vazamentos de informação,
controlando contatos de fun-
cionários com jornalistas,
transformou o governo de Ba-
rack Obama em um dos me-
nos transparentes e mais hos-
tis à imprensa da história re-
cente do país. A conclusão es-
tá em um relatório do Comitê
para Proteção dos Jornalis-
tas (CPJ) divulgado ontem.

O documento é a primeira
análise ampla da entidade sobre
o estado da liberdade de impren-
sa nos EUA, que são vistos como
um modelo na área. Sua própria
realização é um indício da dete-
rioração do ambiente no qual
jornalistas atuam – os outros
países que mereceram relató-
rios neste ano foram Mianmar,
Egito, Tanzânia, Paquistão, Irã
e China.

O CPJ apresenta um cenário
no qual jornalistas enfrentam
dificuldade de acesso à informa-
ção, enquanto suas fontes se
sentem inseguras e intimidadas
sob a ofensiva do governo con-
tra vazamentos. Outro agravan-
te é a amplitude do sistema de
vigilância da Agência Nacional
de Inteligência (NSA, na sigla
em inglês), revelada pelo ex-es-
pião Edward Snowden.

“Não sabemos se a NSA cole-
tou dados sobre jornalistas e
seus contatos com fontes no go-
verno, mas só a possibilidade de
que isso ocorra assusta as fon-
tes”, disse ao Estado o autor do
relatório, Len Downie, que tra-
balhou durante 44 anos no Wa-
shington Post, no qual foi editor
executivo de 1991 a 2008.

Em pelo menos duas investi-
gações de vazamentos, regis-
tros de telefonemas e e-mails
de jornalistas foram obtidos pe-
las autoridades. No caso mais
embaraçoso para o governo, as
comunicações de mais de 100
jornalistas da Associated Press
por um período de dois meses
foram confiscadas. O objetivo
era descobrir a fonte de reporta-
gem sobre uma operação da
CIA no Iêmen.

A situação atual contradiz a
promessa de Obama de que seu
governo seria o mais transpa-
rente e aberto da história dos
EUA. Muitos jornalistas vetera-
nos entrevistados para o relató-

rio afirmam que nunca cobri-
ram um governo tão fechado e
controlador como o do demo-
crata.

O governo criou um progra-
ma interno para coibir vazamen-
tos e os funcionários dos servi-
ços de inteligência passaram a

ter de responder em detectores
de mentiras a perguntas sobre
eventuais contatos com a im-
prensa. Segundo Downie, o uso
de polígrafos ocorria antes, mas
era direcionado a investigações
internas de contraespionagem.

Também foi intensificada a

aplicação da Lei de Espiona-
gem, de 1917, para punir os que
entregam dados a jornalistas.
Segundo o relatório, seis funcio-
nários do governo e dois presta-
dores de serviço, entre os quais
Snowden, foram alvo de proces-
sos criminais com base nessa le-

gislação desde 2009, primeiro
ano da gestão Obama. Em to-
dos os governos anteriores, ape-
nas três ações do tipo ocorre-
ram.

“A maioria (das fontes) é dis-
suadida por causa dos processos
de vazamento de informações.

Estão morrendo de medo. Há
uma zona cinzenta entre as infor-
mações classificadas e desclassi-
ficadas, e a maioria das fontes es-
tá nessa zona cinzenta”, diz no
relatório o repórter do New York
Times, Scott Shane. “Se conside-
rarmos que a cobertura agressi-
va da imprensa é um dos pilares
da democracia americana, a ba-
lança se inclina significativamen-
te em favor do governo.”

NA WEB
Portal. A íntegra do

relatório divulgado
pelo CPJ

Obama reduziu liberdade de imprensa, conclui relatório

www.estadao.com.br/e/integra

WASHINGTON

O Comitê para Proteção dos Jor-
nalistas fez seis recomenda-
ções ontem ao governo Barack
Obama, entre elas a garantia de
que repórteres não enfrentarão
ameaças legais por receber in-
formações confidenciais ou se-
cretas.

A entidade também defen-
deu que haja mais clareza sobre
a atuação da Agência Nacional
de Segurança (NSA, na sigla em
inglês) em relação a jornalistas
americanos e estrangeiros – os
últimos são mais vulneráveis à
espionagem, já que a NSA é au-
torizada legalmente a monito-
rar suas comunicações.

Logo depois que veio à tona a
informaçãode que o governo ha-
via tido acesso a telefonemas de
pelo menos cem jornalistas da
Associated Press, Obama deter-
minou a revisão dos procedi-
mentos utilizados em investiga-
ções do tipo e manifestou apoio
a uma proposta de Lei de Prote-
ção às Fontes Jornalísticas, que
ainda está no Congresso.

Assessores de Obama consul-
tados para o relatório refuta-
ram as críticas e afirmaram que
o presidente concedeu mais en-
trevistas em seus primeiros qua-
tro anos de governo do que seus
antecessores. / C.T.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




