
O jornal preferido, impresso na hora 
 
Quiosque permite a impressão em qualquer país em que o leitor estiver  
 
Para os mais aficionados, o jornal de cada dia é tão indispensável quanto uma xícara de café logo 
de manhã. Agora, um novo sistema promete facilitar a vida desses leitores em qualquer lugar do 
mundo. Por meio de um quiosque de transmissão digital via satélite que acaba de chegar ao 
mercado, o leitor poderá imprimir um cópia da última edição do jornal de sua cidade, de onde 
estiver.  
 
A novidade, batizada de International Newspaper Kiosks, é um produto da européia PEPC 
Worldwide. Nos quiosques, estarão disponíveis 114 jornais de 47 países, publicados em 28 
línguas. Os leitores brasileiros poderão escolher entre quatro jornais diários, inclusive O Estado de 
S.Paulo. Se quiserem, também poderão folhear as páginas dos principais jornais do mundo, como 
o francês Le Monde e o americano USA Today, entre outros.  
 
"É uma oportunidade bem interessante, e com custo praticamente nulo, para divulgar o jornal 
pelo mundo", disse o diretor de Mercado Leitor do Estado, Antônio Hércules. "Com essa 
possibilidade, brasileiros viajando têm acesso praticamente simultâneo ao jornal do dia", 
acrescentou, lembrando que os exemplares do jornal podem demorar até 48 horas para chegar 
aos leitores de países como o Japão. "Agora não há mais o problema da defasagem."  
 
Segundo a PEPC Worldwide, os quiosques serão instalados em locais de grande movimento de 
turistas, como saguões de hotéis, aeroportos e centros de conferências. "Imagine acordar e tomar 
o café da manhã lendo uma versão impressa da edição do dia do jornal de sua escolha", disse Rob 
Dorpmans, diretor-geral da empresa, cuja sede opera na Holanda.  
 
Para requisitar o jornal no quiosque, basta selecionar as opções desejadas (continente, país, 
jornal) no monitor do equipamento e efetuar o pagamento.  
 
A partir daí, a empresa promete entregar o seu jornal pronto e impresso em dois minutos. Nada 
de café requentado.  
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