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 Perigo na nova ferramenta do Google 

Site indica links para conteúdo de pornografia infantil

O Ministério Público Federal no Rio de 
Janeiro recomendou ao site Google que retire 
do seu campo de busca palavras que induzam o 
usuário a encontrar endereços eletrônicos com 
conteúdo de prática do crime de pedofilia, de 
pornografia infantil e afins. A nova ferramenta 
do site lançada no último dia 25, Google Suggest 
(Sugestões Google), permite a visualisação de 
diversas opções de frases quando o usuário 
digita uma palavra-chave. A recomendação 
pede a retirada de expressões que remetam à 
prática dos crimes citados, como “meninas de 
13 anos transando”, “meninas nuas” etc.

Os procuradores da República que compõem 
o Grupo de Repressão aos Crimes de Pedofilia 
e Racismo Praticados pela Internet, Neide 
Cardoso de Oliveira, Daniella Sueira, José Maria 
Panoeiro, recomendam ainda a necessidade de 
atualizações constantes da fiscalização de tais 
expressões para evitar a busca de sites com 
conteúdo criminoso.

 “É inegável que algumas palavras-chaves 
disponíveis estão induzindo o internauta à 
prática delituosa e a Google do Brasil deve se 
abster de criar sistemas que facilitem o acesso a 
tais sites”, afirma a procuradora da República 
Neide Cardoso de Oliveira.

A recomendação foi baseada no Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) entre o MPF de São 
Paulo e o Google, firmado em julho passado. 
A partir do TAC, a empresa passou a colaborar 
com o MPF de todo o país no combate de crimes 
de pedofilia e pornografia infantil na internet.

Fórum: Direito da Concorrência e Propriedade 
Intelectual –  dia16/06 de 9h às 13h

Programa: 

Direito da concorrência e propriedade intelectual: 
complementaridade ou conflito?;

Direito da concorrência e propriedade intelectual em 
Tratados Internacionais;

A Política de concorrência na agenda para o 
desenvolvimento da OMPI.

Palestrante: Nuno Pires de Carvalho, diretor em exercício 
da Divisão de Políticas Públicas e Desenvolvimento, 
Gerente do Projeto sobre Propriedade Intelectual e 
Política da Concorrência, OMPI

Local: Auditório do TRF (R. Acre, 80 – 3º andar 
– Centro)

Inscrições gratuitas em: www.trf2.gov.br/emarf

Fórum: Patentes de Software X Software Livre – 17/06 
de 14h às 18h

Palestrantes e Debatedores:
Telma Alcantara, examinadora de patentes do INPI;
Pedro Dourado de Rezende, professor da UnB;
Bruno Holfinger, advogado;
Denis Borges Barbosa, advogado;
Corinto Meffe, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação.

Local: Auditório do TRF (R. Acre, 80 – 3º andar 
– Centro)

Inscrições gratuitas em: www.trf2.gov.br/emarf

Palestra, peça e exposição no 
Dia Mundial do Meio Ambiente

No último dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, 
uma palestra, uma peça teatral e uma exposição de fotos 
encerraram a I Semana do Meio Ambiente da PR/RJ. 
Confira abaixo o que aconteceu no último dia do evento:

O gerente da Comlurb Henrique Damásio 
ministrou a palestra “Reciclagem e coleta 
seletiva de lixo: lixo produzido e os processos 
de reciclagem”. Ele abordou cada tipo de lixo 
recolhido pela Comlurb (papel, metal, vidro, 
plástico e orgânico) e frisou como a separação 
do lixo nos prédios residenciais e comerciais 
contribui para o meio ambiente ao facilitar o 
trabalho de catadores e a reciclagem feita por 
grandes empresas.

O grupo de educação ambiental de Furnas 
apresentou a peça teatral “Fiscal da natureza”, sobre 
um servidor recém-aposentado da Procuradoria que 
continua ligado ao trabalho por sua preocupação 
com o meio ambiente, que também influencia a 
rotina da sua casa. A peça, que divertiu servidores, 
terceirizados e estagiários, tem texto de Ronaldo 
Santos, é interpretada por ele próprio e Katia 
Carbonell e dirigida por Zaíra Zambelli.

No fim do dia, as 13 fotos mais votadas no I 
Concurso de Fotografia da PR/RJ foram expostas 
no foyer do 6º andar. As fotos serão publicadas em 
agendas ou calendários a serem distribuídos em 
2010. Durante a exposição, foi oferecido um farto 
buffet com pães integrais, sucos e outros alimentos 
menos calóricos. O cardápio foi bem apreciado 
pelos colegas da Casa que compareceram.

Alfabeto de libras
Devido ao sucesso  do curso de Libras 
realizado há duas semanas na PR/RJ,  
o Paquet  divulga abaixo o site para 
quem deseja conhecer ou obter mais 

informações sobre o assunto:  
www.acessobrasil.org.br
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Alfredo Manoel C. G. Saavedra
Antonio Martins da Silva
João Batista da Silva
Adriano Correa de Sousa
Cláudia do Couto Lima 
Francisco José da Cunha S.Junior
Diego Alves do Amaral
Solange Maria Braga
Rogério Reis Lyrio
Valério José dos Santos Neto
Vandermilsen dos Santos Fontenele

CI
Ascensorista
A. S. Gerais
Estagiário
Cojur
Cojur
Estagiário
Procuradora
S. J. de Meriti
Coadm
Niterói

Mudança no serviço das copas

Desde o começo de junho, a Seção 
de Atividades Auxiliares (SAA) está 

experimentando uma nova forma de atuação 
das copeiras da PR/RJ. Agora, cada copeira 
atende exclusivamente às salas de um andar, 

não sendo necessário o transporte de carrinhos 
pelos elevadores para servir a dois andares, como 
ocorria antes. Por enquanto, o fim das duplas de 

copeiras a cada dois andares está em teste.

Outra novidade é o uso de copos de vidro 
e xícaras para substituir os copos de plástico. 
A troca vem ao encontro da política de meio 
ambiente recém-adotada na PR/RJ. Afinal, o 

plástico é um material que leva mais de quatro 
séculos para ser decomposto na natureza. Aliás, 
as canecas de porcelana entregues na I Semana 

do Meio Ambiente também servem para 
essa finalidade (no edifício-sede, quem ainda 
não pegou a sua pode buscá-la na Seção de 

Capacitação, na sala 413).

O Arquivo é o setor da PR/RJ que armazena toda 
a memória da Casa. Lá ficam guardados todos os 
processos, pareceres e ofícios das divisões de tutela 
coletiva, criminal e do setor financeiro. A seção é 
vinculada à Coordenadoria de Administração e é gerida 
pelo técnico administrativo José Maria Toledo, que está 
na PR/RJ há 23 anos.  

Suas atividades diárias incluem o recebimento 
e a armazenagem dos processos e documentos 
administrativos enviados para arquivamento, a 
numeração e classificação por data e assunto, sua 
organização em pastas e nas quatro salas em que ficam 
arquivados.

O servidor também controla o acesso aos processos, 
fornece certidão relativa aos documentos arquivados, 
anexa os processos administrativos custodiados, elabora 
as listagens e os termos de eliminação de documentos 
e mantém uma planilha com a numeração de todas 
as pastas para atender às consultas dos procuradores. 
O arquivo já conta com quase 3 mil pastas de 
documentos armazenados. 

O Arquivo fica na sala 520 e o ramal é 9513.

Conhecendo a PR/RJ
Arquivo

Dica cul
tural

Dica cul
tural

Teatro de Bertolt Brecht
Direção:  Marco Antônio Braz.  Com Denise 

Fraga, Ary França, Cláudia Mello, Joelson 
Medeiros, Maurício Marques, Fábio Herford, 
Marcos Cesana, Jacqueline Obrigon, Vírginia 
Buckowski, Maristela Chelala e João Bresser. 

O espetáculo narra o drama da prostituta 
Chen Tê, eleita pelos deuses uma alma boa. A 
peça é uma metáfora passada em uma província 
imaginada de uma China fabulosa que nos faz 
refletir sobre a natureza do bem e do mal e 
suas consequências no cotidiano das relações 
humanas. Teatro dos Quatro. Shopping da 
Gávea. Até 2 de agosto.

A alma boa de Setsuan

Para os que estão namorando bem, “parabéns”, 
“aleluia” e “muitas felicidades”. Para os que estão 
namorando mal, “paciência”, “pensem bem” ou 
“meus pêsames”.

Esta crônica não é para esses dois tipos. Se você 
for um deles, xô! Vai consultar o horóscopo – seu 
e do seu xuxuzinho – para verem como se ama ou 
como se mata a pessoa que está do seu lado.

Esse texto é voltado para os excluídos, 
provavelmente uma maioria esmagadora de pessoas 
que ainda não encontraram sua cara metade, aquele 
ser humano com quem dançará no limite entre o 
céu e o inferno, uma linha frágil que só.

Os nãomorados são livres, embora não percebam. 
Podem escolher qualquer filme, podem decidir 
ver televisão no sábado à noite e economizar 
toda aquela grana. Imagine que maravilha andar 
sozinho na montanha russa, se debater e não acertar 
ninguém.

Se há um dia do ano dedicado aos namorados, 
os demais 364 pertencem aos nãomorados.

Essa liberdade é usufruída de diversas formas, 
como assistir a um vídeo, ou um futebol, 
acompanhado de potes inteiros de sorvete, galões 
de cerveja, salgadinhos de gordura hidrogenada, 
sal, aji-no-moto, impiedosamente fritos em óleo 
reaproveitado.

Dia dos Nãomorados

Há também a galera do “fitness”, termo que se usa 
em inglês porque o pessoal não tem tempo para gastar 
com traduções. Essa gente queima sua solidão em 
longas corridas, aparelhos de ginástica complicados 
que se assemelham a imensos insetos articulados que 
isolam os músculos para maior aproveitamento do 
esforço. Há também aquelas bolas suíças, austríacas 
ou seja lá o que forem, de onde os novatos despencam 
como frutas maduras.

O pessoal cabeça coloca a leitura em dia. Senhor 
dos Anéis, O Caçador de Pipas, Perfume e todos 
aqueles autores super premiados, cujos nomes são 
repletos de consoantes impronunciáveis. Horas 
rolando em almofadas, tentando concatenar a 
iluminação da sala com a posição mais confortável.

Ah, sim... o pessoal dos computadores... Chats 
em internetês e abreviações herméticas, sites de 
busca de coisas e gente, namoros com pessoas sem 
rosto e desejos copiados e colados de um contato 
para outro.

Do alto da colina dessa liberdade, os nãomorados 
observam aqueles pobres casais, prisioneiros um 
do outro, segurando mãos, beijando-se e trocando 
juras. “Tolos”, escarnecem os nãomorados. “Estão 
todos verdes.”

Paulo Alexandre Ferreira (PAF) 

José Maria


