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‘Estado’ está
sob censura
há 466 dias

ONG denuncia
mais de mil por
racismo na web

Desde 29 de janeiro, o Estado
aguarda definição judicial sobre o
processo que o impede de divul-
garinformaçõesarespeitodaOpe-
ração Boi Barrica, pela qual a Polí-
cia Federal investigou a atuação
do empresário Fernando Sarney.

A pedido do empresário, que é
filho do presidente do Senado, Jo-
sé Sarney (PMDB-AP), o jornal foi
proibido pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal em 31 de julho
de 2009 de noticiar fatos relativos
àoperaçãodaPF.Em18dedezem-
bro, Fernando Sarney entrou com
pedidodedesistênciadaaçãocon-
traoEstado.Masojornalnãoacei-
tou o arquivamento do caso. No
dia 29 de janeiro, o advogado Ma-
nuel Alceu Affonso Ferreira apre-
sentouaoTJ-DFmanifestaçãoem
que sustenta a preferência do jor-
nal pelo prosseguimento da ação,
para que o mérito seja julgado.
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Ministro
defende que
Dilma regule
mídia
Para Franklin, área de comunicações será
tema de destaque no futuro governo

Para SIP, cartéis e leis
de mídia são ameaça

Texto. Ao apresentar seminário, ministro não adiantou teor da proposta, mas disse que será entregue a Dilma em dezembro

FRANKLIN MARTINS
MINISTRO DA SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
“Ou olha para a frente ou a
‘jamanta’ das telecomunicações
atropela a radiodifusão. É
absurdo que artigos não estejam
regulamentados após 22 anos”

Flávia Tavares

A organização Safernet, que rece-
be denúncias sobre violações
dos direitos humanos na inter-
net, apresentou ao Ministério
Público Federal (MPF) uma lista
de 1.037 internautas sociais acu-
sados de praticar, entre 31 de ou-
tubro e 4 de novembro, racismo
e apologia a crimes contra a vida.

A onda de manifestações de
ódio contra nordestinos foi de-
sencadeada pela estudante
Mayara Petruso – só contra ela a
entidade recebeu mais de 800 de-
núncias. “Ao todo, foram 10 mil,
mas muitas eram repetidas. Fil-
tramos e chegamos aos 1.037 per-
fis”, explica Thiago Tavares, dire-
tor presidente da Safernet.

Segundo Tavares, foram apre-
sentadas as páginas dos usuários
e, portanto, ainda não foram apu-
radas suas identidades reais. “Es-
sa apuração ficará a cargo do
MPF, se aceitar a denúncia.” A
entidade espera agora uma posi-
ção da Justiça. Tavares explica
que as manifestações se propa-
gam porque há uma certeza de
impunidade na web. “Por isso,
esperamos algum tipo de puni-
ção, não só para Mayara.”
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Ao apresentar ontem os objeti-
vos do Seminário Internacio-
nal das Comunicações Eletrô-
nicas e Convergência de Mí-
dias, que será realizado em
Brasília hoje e amanhã, o mi-
nistro Franklin Martins (Co-
municação Social da Presidên-
cia) disse ser “um absurdo”
que os artigos sobre comunica-
ção na Constituição estejam
há duas décadas esperando pe-
la regulamentação. Para ele, o
marco regulatório do setor, de
1962, é incompatível com a no-
va realidade do País.

“Ou olha para frente ou a ‘ja-
manta’ das telecomunicações
atropela a radiodifusão”, afir-
mou Franklin Martins. O minis-
tro fez uma comparação entre se-
tores: enquanto as empresas de
radiodifusão faturaram R$ 13 bi-

lhões em 2009, as de telecomuni-
cações embolsaram a receita de
R$ 180 bilhões.

O ministro disse que a presi-
dente eleita, Dilma Rousseff, re-
ceberá até meados de dezembro
um anteprojeto da revisão do
marco regulatório das telecomu-
nicações, que tratará também da
convergência de mídias.

“Será uma proposta de regula-
ção flexível, porque a velocidade
das transformações tecnológi-
cas nessa área aconselha que se
seja pouco rígido e pouco deta-
lhista na lei, (uma vez que) as tec-
nologias e ambientes de negó-
cios vão mudando. O essencial é
que traga os princípios gerais, li-
berdade de informação, neutrali-
dade, estímulo à competição e à
inovação, proteção à cultura na-
cional, regional”, ressaltou.

Ele não quis adiantar detalhes
do projeto, como, por exemplo,

se o Brasil seguirá o caminho de
países que optaram pela criação
de duas agências reguladoras –
uma para tratar dos aspectos téc-
nicos dos meios eletrônicos e ou-
tra voltada para conteúdo – ou se
os dois assuntos serão tratados
dentro de uma única agência.

Censura. Franklin Martins fez
questão de frisar que a regulação
do conteúdo não tem nada a ver
com censura da imprensa. “Sou

contra a censura. E o governo
também. Não deve haver na so-
ciedade censura alguma à im-
prensa. Sou contra, inclusive, o
Judiciário censurar a imprensa”,
enfatizou. O ministro defendeu
que a imprensa tenha total liber-
dade, mas ponderou que isso
não quer dizer que “a imprensa
está acima da crítica”.

Segundoo ministro,o antepro-
jeto vai propor a regulamentação
dos artigos da Constituição que
tratam de produção nacional, re-
gional e independente (220, 221
e 222). “É absurdo que, 22 anos
depois (da promulgação da Consti-
tuição), artigos que dependem de
regulamentação não sejam regu-
lamentados.” A participação de
capital estrangeiro nas empresas
do setor, porém, só será debatida
se a discussão for provocada pelo
público. “Já existe uma lei que re-
gulamenta isso.”

Para Franklin, fronteiras entre
telecomunicações e radiodifu-
são estão sendo postas em xeque
pela convergência de mídias na
divulgação do conteúdo e, por is-
so, é questão que tem de passar
por amplo debate com a socieda-
de. “Só assim poderemos trans-
formar os desafios e as possibili-
dades em crescimento.”

Caberá à presidente eleita dar
prosseguimento ou não às pro-
postas apresentadas. Dilma tem
três caminhos a escolher. O pri-
meiro: deixar que o próprio presi-
dente Lula tome a decisão e enca-
minheoprojetoaoCongressoNa-
cional. A segunda opção é fazer
esse encaminhamento durante a
nova gestão; ou ainda, definir por
não levá-lo adiante. O ministro,
no entanto, demonstrou otimis-
mo quanto à hipótese de as pro-
postas serem encaminhadas, dis-
cutidas e transformadas em lei.

“Da mesma forma que, no pri-
meiro mandato do governo Lu-
la, foi fundamental ter um novo
marco regulatório na questão da
energia para impedir novos apa-
gões, acho que as comunicações
terão um destaque semelhante
(no governo Dilma)”, enfatizou o
ministro.

“É necessário que se tenha um
novo marco regulatório que dê
segurança aos investidores, pos-
sibilidade de competição, que
permita a inovação, que garanta
os direitos dos cidadãos e que
promova uma grande oferta de
informações e conhecimentos,
ingredientes vitais para o exercí-
cio da cidadania”, disse Franklin.

● O tempo urge
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