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A Empresa Brasileira de Engenharia entrega, este mês, os últimos três
módulos para o FPSO Cidade de Mangaratiba. Serão levados em
barcaças especiais da Nuclep, em Itaguaí, para ao estaleiro Brasfels,
em Angra. O contrato com a Modec é de quase R$ 100 milhões.

ITAGUAÍ-ANGRA

DIVULGAÇÃO

Social
Em 2013, 502 médicos da
Unimed-Rio destinaram
R$ 1,5 milhão a projetos
sociais, usando incentivo
fiscal. A estimativa é chegar a
R$ 1,6 milhão este ano.

Em tempo
Os cooperados bateram
o aporte estimado para a
empresa em 2014, de R$ 1,04
milhão, via Lei do ISS.

Reputação 1
Sustentabilidade deve ser
prioridade para empresas
agradarem clientes e serem
reconhecidas no mercado,
dizemmoradores de Rio, São
Paulo e Porto Alegre. O dado
está em pesquisa do Instituto
Informa, de gestão de
reputação corporativa.

Reputação 2
Já em Recife, Distrito Federal
e Salvador, a reputação das
empresas depende de
melhor comunicação com o
consumidor. Foram ouvidas
1.500 pessoas, no total.

Digital&Mídia
_

-BUENOS AIRES, TEGUCIGALPA E CIDADE DO PANAMÁ- A
Suprema Corte argentina determinou on-
tem que o governo promova de forma
igualitária a distribuição da publicidade
oficial aos órgãos da mídia. A decisão
atendeaumareclamaçãoapresentadape-
lo Canal 13, pertencente ao grupo Clarín,
que alega que a divisão da verba está obe-
decendo a critérios discriminatórios e que
privilegiam órgãos que não criticam o go-
verno. Segundo a chefia de Gabinete do
Estado, o governo vai gastar este ano 714
milhões de pesos (US$ 91 milhões) em
publicidade oficial. Desde 2009, quando
foi sancionada a Lei de Meios Audiovisu-
ais— que determina que cada grupo em-
presarial não possa deter mais de 35% de
cada setor de comunicação —, o grupo
Clarín e a presidente Cristina Kirchner
vem trocando acusações.
Na justificativa de sua decisão, a Corte

destacou "a importância da liberdade de
expressão no regime democrático, tanto
referente à liberdade que têm os cida-
dãos de expressar suas ideias, quanto na
proteção da atividade crítica dos jorna-
listas, repudiando-se a tentativa de qual-
quer tipo de censura".

CRIMES SEM INVESTIGAÇÃO EM HONDURAS
Ameaças à liberdade de imprensa na
América Latina são variadas e atingem
grande parte dos países da região. O
Grupo de Diarios América (GDA), for-
mado por onze jornais da América Lati-
na, do qual O GLOBO participa, oferece
um panorama desta situação na série

“As ameaças à liberdade de imprensa",
que termina hoje.
Em Honduras, país com a taxa de ho-

micídios mais alta do mundo (86 por
cemmil habitantes), 36pessoas ligadas a
veículos de comunicação foram assassi-
nadas nos últimos dez anos, segundo a
Comissão para Defesa dos Direitos Hu-
manosemHonduras (CODEH).A impu-
nidade nesses casos chega a 97%, pois
em apenas um crime, ocorrido em 2010,
houve condenação. Esta alta porcenta-
gemdemonstra, segundoRamónCusto-
dio, porta-voz do CODEH, que “os cri-
mes não são devidamente investigados
pelos órgãos competentes: a polícia de
investigação e a própria Justiça”.

PANAMÁ LIMITA ACESSO À INFORMAÇÃO
O número de homicídios disparou desde
o golpe contra Manuel Zelaya, em junho
de2009.Aparir daí,morreram29 jornalis-
tas. De acordo com Custodio, os crimes
demonstram que “há violência e quem a
cultiva busca intimidar os que estão atu-
ando na sociedade”.
Além das ameaças e assassinatos, o jor-

nalismo em Honduras enfrenta barreiras
pelas pressões do poder e no acesso à in-
formação, assinala C-Libre, uma coaliza-
ção de jornalistas e membros da socieda-
de civil constituída em 2001. O grupo, em
2006,advertiuqueentreas limitaçõespara
a liberdadedeexpressão,emalgunsveícu-
los a pauta dita quemdeve ou não ser en-
trevistado.
Embora o Panamánão sofra coma vio-

lência contra jornalistas comooutros paí-
ses, a situação é preocupante por causa
do cerco à liberdade de expressão e da

falta de acesso à informação pública. Isso
é resultado da deterioração das institui-
ções democráticas por conta do compor-
tamento do governo, que tornou letra
morta a separação dos poderes do Esta-
do. Ao controlar o Legislativo, através de
uma maioria parlamentar conseguida
por práticas clientelistas, e o Supremo
Tribunal Federal, comanomeaçãodevá-
rios parentes, o presidenteRicardoMarti-
nelli, que é impedido pela Constituição
de tentar a reeleição, busca garantir a
continuidade política do seu partidoMu-
dança Democrática
Diante tal quadro, osmeios de comuni-

cação independentes que tentam ser o
contrapeso do governo ou que denunci-
am casos de corrupção são contestados
pelogoverno, sobaalegaçãodequese tra-
tadeumaconspiraçãoorquestrada contra
“a estabilidade do país". Assim, foi criado
um bloqueio que tem limitado o trabalho
de jornalistas que buscam informações
sobre investimentos ou gastos de órgãos
governamentais, por exemplo. A ordem
para o embargo dedados uma clara viola-
ção da legislação em vigor sobre transpa-
rência e acesso à informação pública, foi
dada publicamente por Martinelli. (Com
agências internacionais) l

EmHonduras, mortes de jornalistas cresceram nos últimos 5 anos

DIEGOF. JIMENEZ

LaNación/Costa Rica/GDA

Justiça argentina ordena divisão
igualitária da publicidade oficial

Flappy Bird: criador ameaça
apagar mais dois jogos
Games similares são

lançados para
aproveitar a crise de
abstinência dos fãs

-HANÓI, VIETNÃ-Ocriadordo jogopa-
ra celular Flappy Bird disse que,
depois de ter decidido encerrá-lo
porque o app era viciante de-
mais, também pode apagar ou-
tras criações suas. Em entrevista
ao site da revista “Forbes” — a
primeira desde que exterminou
sua criatura, no último fimde se-
mana —, Dong Nguyen disse
quesesentiaculpadoemver tan-
tas pessoas viciadas no game. E
adiantou, ainda, que se os outros
dois jogos para celular que criou,
Super Ball Juggling e Shuriken
Block, se tornarem tão viciantes
quanto Flappy Bird, não hesitará
em encerrá-los. De fato, Nguyen
não parece muito preocupado
comaperdadedinheiroque isso
ocasionaria. Segundo o site “The
Verge”, Flappy Bird estava fatu-
rando diariamente US$ 50 mil
compropaganda.
—Flappy Bird foi feito para ser

jogado durante poucos minutos,
quando os jogadores estivessem
relaxados. Mas se transformou
em um produto viciante, e eu
acho isso um problema. E, para
solucionar esse problema, o me-
lhor seria acabar com Flappy
Bird. Ele se foi para sempre —

contou o desenvolvedor vietna-
mita, de 29 anos, em entrevista
emumhotel deHanói.
Segundo a “Forbes”, Nguyen

parecia estarmuito estressado e
fumou vários cigarros nos 45
minutos de entrevista. Ele pe-
diu para que nenhuma foto sua
fosse divulgada, mas não con-
seguiu evitar a celebridade ins-
tantânea: antes de encontrar a
repórter da “Forbes”, reuniu-se
com o vice-primeiro-ministro
do Vietnã.

ALTERNATIVAS AO JOGO
Criado emmaio de 2013 ao lon-
go de não mais que três dias,
FlappyBird tornou-seumsuces-
so meteórico na semana passa-
da. Apesar dos gráficos rudi-
mentares e damecânica simples
— o jogador precisa tocar a tela
para não deixar um pássaro cair
enquanto se desvia de obstácu-
los—, o game seprovou tão vici-
ante e desafiador quanto Candy
Crush, seja pelo elevado grau de
dificuldade ou por seu caráter
repetitivo.
Alternativas para os fãs estão

surgindo. No site de leilões e e-
commerce eBay, várias pessoas
já estão colocando à venda celu-
lares com Flappy Bird instalado,
ao preço de até US$ 1.200. A blo-
gosfera também já trabalhou pa-
ra tratar a abstinência coletiva de
Flappy Bird, como Clumsy Bird,
Iron Pants e Fly Birdie. l

Disputa põe jornal ‘Libération’ em risco
Donos querem transformar

diário em rede social.
Funcionários protestam

-PARIS- “Somos um jornal, não um res-
taurante, rede social, espaço cultural,
estúdio de TV, bar ou incubadora de
start-ups". Esta foi a manchete estam-
pada na edição de fimde semana do di-
ário francês “Libération”, que expôs ao
público disputa interna entre funcioná-
rios e acionistas que pode levar ao fim
do jornal fundado em1973pelo filósofo
Jean-Paul Sartre.
Na última sexta-feira, os controladores

anunciaramumplanode reestruturação
do deficitário veículo esquerdista, que
consiste em transformar o “Libération”
em uma rede social fornecedora de con-
teúdos pagos para plataformas multimí-
dia. A sede do jornal passaria a abrigar
um espaço cultural de conferências com
bar, restaurante, redação digital, estúdio
de rádio e TV e incubadora de start-ups.
Segundo o editorial que tornou público
o projeto, trata-se de “reduzir o ‘Libérati-
on’ a umamarca”.
— Alguns de nós pensaram que se

tratava de uma piada— contou um jor-
nalista ao “The Guardian”.
O comunicado dos acionistas veio

após paralisação de um dia da redação,
que pedia a saída dos diretores Nicolas

Demorand e Philippe Nicolas. Em reu-
nião de emergência na tarde de sexta-
feira, os jornalistas decidiram encerrar
a greve e usar as páginas do jornal para
denunciar o projeto.
—Nóscompreendemosadiversificação

do negócio — disse Alexandra Schwartz-
brod, vice-diretoraeditorial.—Masosaci-
onistas estão dizendo que eles querem fa-
zer qualquer coisa, menos jornalismo.
Em entrevista à revista semanal

“L’Express”, Bruno Ledoux, um dos aci-
onistas ao lado de Edouard de Roths-
child e a empresa Ersel, defendeu o
projeto como a única chance de sobre-
vivência para o jornal.

— Nosso plano é a única solução viá-
vel para o “Libération”. Se os funcioná-
rios discordarem, o “Libération” não
tem futuro — disse.
Fundado por Sartre e Serge July, em

sua origemo “Libération” tentou funcio-
nar sempublicidade ou acionistas, com-
prometido com as causas dos oprimidos
na França. O jornal marcou a imprensa
do país usando um tom irreverente con-
tra o poder, com caricaturas provocado-
ras e fotos originais. Nos primeiros 11
meses de 2013, o diário perdeu mais de
15% das vendas, baixando a circulação
para 97,3 mil exemplares em novembro,
o pior resultado em 15 anos. l

PIERRE ANDRIEU/AFP

Defesa editorial. Funcionários encerram greve e usam páginas do jornal para denunciar projeto

BB AMEAÇASÀ LIBERDADEDE
IMPRENSA
DOMINGO:
Sempapel, jornais venezuelanos não circulam
SEGUNDA-FEIRA:
Manobras políticas sufocam jornais na Argentina
ONTEM:
Equador aumenta controle sobre amídia

A Fórmula abre academia, hoje,
em Icaraí. É a 2ª em Niterói e 23ª
da rede. Investiu R$ 5 milhões.

Sete shoppings do Grupo Aliansce
(Via Parque e Bangu, entre eles)
fazem Maratona de Descontos, de
amanhã a domingo. A Casa da
Criação fez a campanha (R$ 500
mil). Devem vender 10% mais.

“Metamorfose Ambulante", vídeo
de Vivo e Samsung no ar há uma
semana, bateu 5,9 milhões de
visualizações. A Africa criou.

A Megamatte lança sábado o
combo Robocop. Investiu R$ 100
mil. Prevê vender 13% mais.

A Globo Marcas estreia hoje a TV
Shopping Oficial da Fifa. É
parceria com o Shoptime.

É terça que vem o Salão de Páscoa
da Abicab, em São Paulo. Doze
fabricantes de chocolates vão
expor 150 lançamentos.

A SC Johnson vai destinar ao
Instituto Ayrton Senna R$ 0,50 de
cada Glade Aerosol vendido em
lojas Walmart. É parceria tripla.
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Frisa, Camarote e Arquibancada
para todos os dias!!

☎ (21) 3592-0445 / 2143-0205 / 99100-8341 / 98552-0966 / 7740-3685
Rua Bulhões de Carvalho nº 409 - A - Copacabana

CAMAROTE NA MELHOR LOCALIZAÇÃO
Temos fantasias para desfilar

Aceitamos cartões

Compra e Venda de Imóveis,
Temporada e Tour

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l ACIDENTE: Jogador de
game do Google morre após
ser atropelado na Tijuca

l VIA AÉREA: Emirados
Árabes querem usar drones
para entregar documentos

l #FAIL: Apple perde mais
uma no processo sobre
cartel de e-books

Quem anuncia nos Classificados
do Rio pode estar no Globo,
no Extra, no smartphone,
no tablet e na web.

ANUNCIOU, FALOU COM TODO MUNDO

classificadosdorio.com.br
2534 4333
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