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Iberostar Bahia  
Praia do Forte - Bahia
4 dias – Saídas diárias   

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  186,REAIS

À vista R$ 1.860. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias de hospedagem com 
Sistema Tudo Incluído.

Ocean Palace  
Natal – Rio Grande do Norte
4 dias – Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  145,REAIS

À vista R$ 1.450. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias de hospedagem com café da 
manhã.

Enotel Resort  
Porto de Galinhas - Pernambuco
4 dias – Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  194,REAIS

À vista R$ 1.940. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias de hospedagem 
com Sistema Tudo Incluído. 

Porto de Galinhas
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  99,REAIS

À vista R$ 990. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias na Pousada 
Radiante com café da manhã.

Maceió
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  89,REAIS

À vista R$ 890. Passagem aérea
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no Hotel 
Lagoa Mar + café da manhã.

Natal
8 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS109,REAIS

À vista R$ 1.090. Passagem 
aérea + transporte aeroporto/
hotel/aeroporto + 7 diárias de 
hospedagem no Hotel Natal Praia 
com café da manhã.

Prodigy Beach Resort
Barra dos Coqueiros – Aracaju/SE
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  99,REAIS

À vista R$ 990. Passagem + transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto + 3 diárias 
de hospedagem com café da manhã.

Salvador
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  65,REAIS

À vista R$ 650. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no Hotel 
Bahiamar com café da manhã.

Fortaleza
4 dias- Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 88,REAIS

À vista R$ 880. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no Hotel 
Boreas com café da manhã + 
passeio pela cidade e Praia do 
Cumbuco.

Itacaré
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  79,REAIS

À vista R$ 790. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias na Pousada 
Raisis com café da manhã.

Costa do Sauípe 
4 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 164,REAIS

À vista R$ 1.640. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Sauípe Fun com Sistema 
Tudo Incluído.

Prezado cliente: os preços são por pessoa em apartamento duplo com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. 
Condições de pagamento: parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Consulte datas com nossos vendedores ou com seu agente de viagens. Preços válidos para as seguintes saídas: Porto Seguro: 23/novembro; Salvador: 20/novembro; Maceió: 29/novembro; Natal: 29/novembro; Fortaleza: 25/novembro; 
Itacaré: 24/novembro; Porto de Galinhas: 28/novembro; Enotel: 28/novembro; Prodigy: 4/novembro; Ocean: 26/novembro; Costa do Sauípe: 27/novembro; Iberostar: 20/novembro.

Porto Seguro
8 dias - Saídas diárias

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS  79,REAIS

À vista R$ 790. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 7 diárias no Hotel 
Fênix + café da manhã + 
passeio pela cidade + centro 
de lazer Tôa-Tôa.

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br
PARAÍSO .........................................................2146-7011

CAMPO BELO ................................................ 5041-2740

CONSOLAÇÃO .............................................. 2103-1222

EMBU PLAZA SHOPPING ...........................4704-3536

EXTRA MOOCA ............................................. 2062-3711

HIPER CARREFOUR ARICANDUVA ...........2269-5380

HIPER CARREFOUR OSASCO ....................3683-3479

HIPER CARREFOUR TABOÃO - PAULICEIA ..4178-4377

HIPER D ÁVÓ TABOÃO .................................4138-9393

HIPER EXTRA GUAIANASES..................... 2553-6385

MOGI DAS CRUZES - CENTRO ...................4798-2220

MOOCA PLAZA SHOPPING ........................3548-4810

RIBEIRÃO PIRES ..........................................4828-1868

SANTO ANDRÉ .............................................2191-8700

SHOPPING PRAÇA DA MOÇA .....................4057-8600

SHOPPING METRÔ TATUAPÉ ....................2094-5888

SHOPPING METRÔ TUCURUVI ................. 4873-0800

SHOPPING MORUMBI II - PISO SUPERIOR ..2146-7200

SUZANO SHOPPING ....................................2148-4600

TATUAPÉ APUCARANA ..............................2093-2093

NORDESTE 
PROMOÇÃO NA CVC
A melhor seleção de destinos pelos menores preços em 10x sem juros para viajar em outubro e novembro

Anne Warth / BRASÍLIA

A presidente Dilma Rousseff
disse ontem que o governo vai
criar um sistema nacional de
e-mail criptografado para evi-
tar que autoridades nacionais

sejam alvo de espionagem. A de-
terminação foi dada ao Serviço
Federal de Processamento de
Dados (Serpro), empresa públi-
ca vinculada ao Ministério da
Fazenda.

“Esta é a primeira medida pa-
ra ampliar a privacidade e a in-
violabilidade de mensagens ofi-
ciais”, afirmou a presidente, em
sua conta oficial no Twitter. “É
preciso mais segurança nas
mensagens para prevenir uma
possível espionagem.”

O sistema será desenvolvido

pela Serpro em parceria com os
Correios e terá uso obrigatório
no governo. O Ministério das
Comunicações deve começar a
testá-lo ainda neste mês.

A Serpro e os Correios tam-
bém estudam o lançamento de
um serviço público e gratuito de
e-mail seguro para a população.

Outras medidaspara dar segu-
rança às informações têm sido
desenvolvidas em sintonia com
o Planalto. A Agência Brasileira
de Inteligência (Abin) criou e es-
tá agora aprimorando telefones
fixos e celulares que transmi-
temsinal criptografado e dificul-
tam a decodificação de conver-
sas sigilosas. Apesar da dificul-
dade de usá-los, mais assesso-
res e ministros pediram à agên-

cia para receber os aparelhos.
A Abin também apresentou

ao Palácio do Planalto uma espé-
cie de pen drive que cria áreas
seguras em computadores, dis-
positivos e sistemas.

Os documentos criados nes-
se ambiente são automatica-
mente criptografados e podem
ser enviados pela internet com
segurança.

O governo também quer com-
prar um satélite geoestacioná-
rio próprio, por meio da Tele-
brás. Hoje, dados, telefonia, si-
nais de TV paga e comunica-
ções militares passam pelo saté-
lite da Embratel, privatizada
em 1997 e, atualmente, nas
mãos da Claro, do empresário
mexicano Carlos Slim.

O satélite e a tecnologia serão
fornecidos pelo grupo franco-
italiano Thales Alenia Space. A
Visiona, uma joint venture en-
tre a Telebrás e a Embraer, será
a responsável pela montagem
do satélite. A tecnologia ficará a
cargo da Agência Espacial Brasi-
leira (AEB). Ao custo de cerca
de US$ 600 milhões, ele deve
entrar em órbita em 2016.

No mês passado, reportagens
do jornalista Glenn Greenwald
mostraram que a presidente Dil-
ma foi monitorada pela Agência
de Segurança Nacional dos Esta-
dos Unidos (NSA).

O órgão invadiu telefonemas
e e-mails enviados por Dilma a
seus assessores, além de mensa-
gens trocadas entre ela e o atual
presidente mexicano, Enrique
Peña Nieto. O repórter se ba-
seou em documentos revelados
pelo ex-técnico da NSA Edward
Snowden.

Dilma cobrou esclarecimen-
tos do presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama. Insatis-
feita com as explicações, ela de-
cidiu cancelar a visita oficial
que faria ao país neste mês.

Dilma anuncia sistema de
e-mail antiespionagem

Imprensa enfrenta ano mais violento
Relatório aponta aumento de 172% no número de casos que atentam contra a liberdade de atuação dos jornalistas no Brasil

JOSE PATRICIO/ESTADÃO-26/7/2013

Vinicius Neder / RIO

Este ano caminha para ser
um dos mais violentos para
os profissionais de impren-
sa do País, por causa de ca-
sos relacionados à cobertu-
ra jornalística durante as ma-
nifestações sociais de junho
que se espalharam pelas
ruas de várias cidades.

O Relatório para a Liberda-
de de Imprensa 2012-2013, da
Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão
(Abert), mostra que, de outu-
bro de 2012 a setembro deste
ano, foram registrados 136 ca-
sos de ameaças, atentados e
agressões, censura judicial e as-
sassinatos contra jornalistas
no exercício da profissão, um
crescimento de 172% em rela-
ção aos 50 casos verificados
nos 12 meses encerrados em se-
tembro de 2012.

O relatório 2012-2013 conta-
biliza cinco mortes. No docu-
mento anterior, foram regis-
trados seis casos de assassina-
to. No entanto, os casos de hos-
tilidade à imprensa durante os
protestos que tomaram as cida-
des brasileiras a partir de ju-
nho, sobretudo agressões e in-
timidações, contribuíram pa-
ra elevar as ocorrências moni-
toradas pela Abert. Os casos
relacionados às manifesta-
ções mereceram registro à par-
te no relatório.

“Infelizmente, 2013 ficará
marcado como um ponto ne-
gro pelo aumento explosivo
das ocorrências”, afirma o pre-
sidente da Abert, Daniel Slavie-
ro. “Quando um profissional é
impedido de fazer seu traba-
lho, a maior prejudicada é a so-

ciedade”, completa.
No relatório, a Abert chama

a atenção para o caráter históri-
co das manifestações e para a
diversidade das reivindica-
ções, mas critica a hostilidade
contra a imprensa, com “agres-
sões e intimidações à popula-

ção e a jornalistas, além de
atos de vandalismo contra veí-
culos de comunicação”.

“Em sua maioria, a violência
contra profissionais de im-
prensa partiu de grupos mino-
ritários de manifestantes, de
vândalos e de policiais”, diz a

introdução do documento.

Exemplo para outros países.
Amanhã, o relatório da Abert
será lido na 43.ª Assembleia-
Geral da Associação Interna-
cional de Radiodifusão (AIR),
que vai até quinta-feira, no

Rio, e será aberta hoje. Para Sla-
viero, que também atua como
vice-presidente do Comitê Per-
manente de Liberdade de Ex-
pressão da AIR, o aumento do
número de casos contra a liber-
dade de imprensa no Brasil ser-
ve de exemplo internacional.

“Isso mostra aos outros paí-
ses que é preciso haver vigilân-
cia permanente, pois os casos
(que atentam contra a liberdade
de imprensa) podem ocorrer
em qualquer país, mesmo nas
democracias”, afirma o presi-
dente da Abert.

O mesmo vale para o Brasil.
Por um lado, o fato de as agres-
sões a jornalistas durante os
protestos terem partido tanto
de grupos minoritários de ma-
nifestantes quanto de poli-
ciais sugere que a liberdade de
imprensa é um valor menos so-
lidificado na sociedade do que
se pensava. Por outro, demons-
tra que essas liberdades não
são valores absolutos, atingi-
dos plenamente.

“Apesar de ser um valor en-
raizado na sociedade, as liber-
dades de expressão e de im-
prensa são um processo que
precisa de consolidação e vigi-
lância permanente para não
haver retrocessos”, pondera
Slaviero, chamando atenção
para os quatro casos de censu-
ra prévia garantida por deci-
sões judiciais como foco de
preocupação.

Alvo. Carro da Record, atacado em julho: hostilidades à mídia nas manifestações foram registradas em documento da Abert

No Twitter, presidente diz
que Brasil vai desenvolver
mecanismo de mensagens
criptografas para garantir
maior segurança online

● Privacidade
“É preciso mais segurança
nas mensagens para
prevenir uma possível
espionagem”
Dilma Rousseff
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO TWITTER
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




