
Jornais
evoluem para
o modelo
eletrônico
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• NOVA YORK. OS jornais do
futuro, em telas digitais ba-
ratas que podem ser guar-
dadas no bolso - estão des-
pontando no horizonte há pelo
menos três décadas,

Mas, este ano, o futuro
pode finalmente chegar. Veí-
culos impressos planejam uma
forma eletrônica de jornal. Os
consumidores farão o down-
load das edições em telas di-
gitais reflexivas, com melhor
leitura que os monitores de
PCs e celulares.

Versões flexíveis destas te-
las devem chegar em 2007. A
notícia é bem-vinda para a
indústria de jornal, que luta
contra a internet na disputa
por leitores e anunciantes.

As editoras Hearst, nos Es-
tados Unidos, Les Echos, em
Paris, e De Tijd, na Bélgica,
planejam testes em larga es-
cala este ano. Tentativas an-
teriores, de editoras de livros,
fracassaram por causa do pre-
ço alto e dos títulos escassos.

Novos modelos de leitores
digitais da Sony e Philips im-
pressionam pela boa resolução
e uso eficiente de energia.

- Pode ser um bom subs-
tituto para o papel impresso -
avalia Jochen Dieckow, res-
ponsável pela divisão de pes-
quisa e mídia da lira, asso-
ciação global de jornais sediada
na Alemanha.

Os veículos de comunica-

ção estão ansiosos. Jornais di-
gitais tiram vantagem de ten-
dências predominantes na mí-
dia: o crescimento dos anún-
cios online e o uso de celulares
e tocadores portáteis. Quase
todos os jornais tradicionais
têm sites, mas os leitores
acessam pouco as publicações
em trânsito.

A versão eletrônica cortaria
custos de produção e distri-
buição, que somam 75% das
despesas de um jornal.

O gasto dos anunciantes

Para analista, o
consumo de
publicações em
trânsito será menor
que o de música

cresceu 32% na internet em
2005, contra 4% de jornais, de
acordo com a Associação de
Jornais da América.

Mas pouco se sabe sobre a
demanda que um jornal ele-
trônico teria.

- Em relação a quem ouve
música em trânsito, o número
dos interessados em jornais é
provavelmente menor - diz o
analista do NPD, Ross Rubin.

Para a indústria, o leitor
portátil de jornais tem que
custar o mesmo que uma as-
sinatura anual da publicação
para ter sucesso.

O aparelho da Sony custa cerca de 300 dólares, mas é pesado e não pode ser dobrado

SEGURANÇA • Brasil não registra casos de infecção

Webmail do Yahoo
é atacado por vírus

O Yahoo declarou que um
vírus dirigido a seus usuários
infectou uma "parcela muito pe-
quena" de sua base, que tem
mais de 200 milhões de contas
de e-mail. A Central de Aten-
dimento do Yahoo Brasil não
recebeu nenhuma reclamação
sobre contaminação pelo vírus
dos usuários locais.

O vírus, apelidado de Ya-
manner. chegou às caixas de
entrada do Yahoo Mail com o
título New Graphic Site (Novo
Site Gráfico, em inglês). Ao
contrário de outros worms, que
costumam vir escondidos em
arquivos anexados, a mensa-
gem com o Yamanner precisa
apenas ser aberta para liberar a

ameaça, de acordo com espe-
cialistas em segurança da Sy-
mantec, Depois de infectar a
máquina, o vírus usa os catálogo
de endereços de e-mails para se
replicar pela Rede.

Portal recomenda
uso da nova versão
do correio
eletrônico, que ainda
está em testes

O Yahoo alertou os usuários
para atualizarem o firewall de
suas máquinas e bloquearem
qualquer e-mail vindo do en-
dereço av3@yahoo.com.

De acordo com a empresa,
uma solução já foi distribuída e
não exige ações por parte dos
usuários do serviço.

O Yamanner, detectado pela
primeira vez pelo Yahoo e por
fabricantes de softwares na se-
gunda-feira, foi classificado co-
mo sendo de baixo risco pela
Trend Micro e pela McAfee.
Mas a Symantec considera o
worm como uma "ameaça ele-
vada", um patamar acima do
mais baixo nível de relativo pe-
rigo no ranking de seus pro-
gramas antivírus.

Especialistas da Symantec
sugeriram que os usuários do
Yahoo Mail protejam a si mes-
mos fazendo o upgrade para a
nova versão do software de
e-mails, ainda em testes.

O Yamanner explora uma
vulnerabilidade na tecnologia
Java Script, que facilita o uso do
webmaü. O vírus também pode
ser usado para enviar spam.
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