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Criação de agência de
mídia é alvo de críticas

dasTelecomunicações,oEstatuto da Criança e do Adolescente,
as regras da Anvisa e do Conar, a
Anatel e o Ministério das Comunicações.” Para Antonik, regular
conteúdo é um retrocesso, pois
dá margem a tentativas de controle da liberdade de expressão.

Para entidades do setor de radiodifusão, regular o conteúdo de rádios e
TVs poder dar margem a tentativas de controle da liberdade de expressão

‘Inconstitucional’. Opinião se-

Entidades que representam
empresasde comunicação e radiodifusão criticaram ontem
a ideia de se criar uma agência
para regular o conteúdo levado ao ar por rádios e TVs. A
proposta faz parte das medidas em debate no governo para elaboração do anteprojeto
do marco regulatório do se-

tor, sob responsabilidade do
ministro-chefe da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência, Franklin Martins.
O diretor-geral da Associação
Brasileira de Radiodifusão
(Abert), Luís Roberto Antonik,
discordadacriaçãodeuma Agência Nacional de Comunicação
(ANC) em substituição à Agên-

cia Nacional de Cinema (Ancine), proposta que constaria da
primeira versão do projeto de
lei, segundo publicou ontem o
jornal Folha de S. Paulo.
Para Antonik, o setor já está
submetido a um “excesso” de
normas. “Existe uma miríade de
hiper-regulação a nosso respeito. Tem a lei de 1962, a Lei Geral

melhantetemopresidentedaAssociação Nacional dos Editores
de Revista (Aner), Roberto
Muylaert, que classificou a ideia
como “chover no molhado”. “Já
vimosamesmapropostacomoutros nomes”, disse, acrescentando que o projeto “parece inconstitucional”. “A liberdade de expressão está garantida no artigo
5.º da Constituição – e é tão importante que depois é repetida
no 220.”
Para Muylaert, a proposta aindanãofoiapresentadaclaramente. “O que sabemos é que a agência teria poderes para aplicar
multas por programação considerada ofensiva, preconceituosa ou inadequada para o horário.
A pergunta que fica é: quem julga
o que é ofensivo, preconceituoso ou inadequado?”
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) não vai se manifestar
até que o governo divulgue oficialmente um projeto de lei. A
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) também não quis comentar o caso. / JOÃODOMINGOS ELUCAS
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Direitos. ‘Precisamos de alguma regulação’, defende Tereza

Presidente da EBC
diz que proposta
tem ‘várias versões’
● Em reunião do conselho cura-

dor da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em Belo Horizonte, o ministro da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência, Franklin Martins, alegou que
há várias versões de anteprojeto

para o setor de telecomunicação
e radiodifusão. “Eu o ouvi dizer
hoje (ontem) que a versão publicada não é definitiva”, disse a
presidente da EBC, Tereza Cruvinel. Ela defendeu a criação de
um órgão para regular conteúdo
de rádios e TVs. “Como jornalista, acho que precisamos de alguma regulação. A liberdade de
imprensa é sagrada, mas outros
direitos precisam ser preservados.” / EDUARDO KATTAH

DE ABREU MAIA

Defensores de ‘controle
social’ cobram conselho
Os movimentos sociais são contráriosà transformaçãoda Agência Nacional do Cinema (Ancine) em Agência Nacional de Comunicação (ANC), como prevê
a primeira versão do projeto do
governo para criar um marco regulatório para o setor de telecomunicação e radiodifusão.
“Umaagêncianãonos interessa. Nós tivemos a promessa do
ministro Franklin Martins de
que seria prevista a criação de
um conselho de comunicação”,
afirmouPauloMiranda, daAssociação Brasileira de Canais Comunitários.
A agência, segundo Miranda,

seria mais uma entidade estatal,
com diretoria aprovada pelo
Congresso e corpo de funcionários de carreira. Os movimentos
sociais – alguns dos quais defensores do controle social da mídia
– querem ter participação mais
ativa nesse processo e, por isso,
argumentam a favor da formação de um conselho, integrado
porrepresentantesda sociedade
e das empresas do setor.
OpresidentedaFederaçãoNacional dos Jornalistas (Fenaj),
Celso Schröder, lembrou que a
Conferência Nacional de Comunicação (Confecon), realizada
em dezembro de 2009, decidiu

porunanimidade pelacriação do
conselho, e não de uma agência.
“Deve ser um conselho independente do Estado, autônomo,
com verbas próprias, que represente a sociedade. Não deve ter
um controlador”, afirmou.
Trâmite. Independentemente

de apoios ou queixas, o projeto
“ainda está em fase inicial e deve
passarpornovos exames”,informou ontem o Palácio do Planalto. Quando ficar pronta, a proposta será entregue à presidente
eleita, Dilma Rousseff. Caberá a
ela decidir se envia ou não o projetoaoCongresso.Antes,opresidente Luiz Inácio Lula da Silva
querverotexto.Noprimeirodiscursodepoisdeeleitaeementrevistas posteriores, Dilma garantiu ser contra o cerceamento à
liberdade de imprensa. / J.D.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A11.

‘Estado’ está
sob censura
há 495 dias

Desde o dia 29 de janeiro, o Estado aguarda uma definição judicial sobre o processo que o
impede de divulgar informações a respeito da Operação Boi

Barrica, pela qual a Polícia Federal investigou a atuação do
empresário Fernando Sarney. A pedido do empresário, que é filho do presidente
do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), o jornal foi proibido pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal (TJ-DF)
em 31 de julho do ano passado de noticiar fatos relativos
à operação da Polícia Federal.
No dia 18 de dezembro,
Fernando Sarney entrou
com pedido de desistência
da ação, mas o Estado não
aceitou que ela fosse arquivada. No dia 29 de janeiro, apresentou ao TJ-DF manifestação que defende o prosseguimento da ação, para que o
mérito seja julgado.

TSE considera
casal Capiberibe
inelegível
O Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá terá de proclamar novamente o resultado da eleição para deputado e senador no Estado. A ministra Cármen Lúcia, do
Tribunal Superior Eleitoral, determinou a exclusão do casal
João e Janete Capiberibe (ambos do PSB) da lista de eleitos,
por terem sido condenados por
compra de votos em 2002. Eles
foram considerados inelegíveis
por causa da Lei da Ficha Limpa,
Janete disputou vaga na Câmara
e Capiberibe, no Senado. O casal
pode tentar reverter a decisão.

