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Morre Reynaldo
de Barros,
ex-prefeito de SP

‘Estado’ está
sob censura há
565 dias

Cortes vão tirar
R$ 4 bilhões
da Defesa

● A que o sr. atribui o crescimen-
to da censura no continente?
Apesar da democratização, em
três décadas a América Latina
não criou as reformas legais su-
ficientes para proteger a liberda-
de de imprensa. E sistemas jurí-
dicos insuficientes estimulam
certas autoridades a pressionar.

● O relatório também faz muitas
referências à autocensura.
Sim, ela se tornou um fenôme-
no central. No México, em Hon-
duras, na Colômbia, a falta de
garantias e as ameaças diretas
levam o jornalista a desistir de
levar pautas adiante. Censura e
autocensura juntas estão no ní-
vel mais alto que se viu desde o

fim das ditaduras nas Américas.

● O cenário no Brasil é parecido?
O problema mais sério do Bra-
sil está na primeira instância.
Muitos juízes de pequenas cida-
des são pressionados. A despro-
teção de jornalistas em áreas
distantes é preocupante. Mas
há também o caso espantoso
do Estado, cujo problema está
num tribunal superior.

● Que agenda o sr. vai levar para
os contatos em Brasília?
Estarei lá amanhã, com autori-
dades do governo e no STF. É
natural que nesses contatos se
discuta e se procure saber co-
mo encaram esses desafios.

Carlos Lauria,
Brasil bate recorde de
censura ao Google
Comitê para Proteção dos Jornalistas contou 398 textos removidos por
ordem judicial na primeira metade de 2010, dobro do registrado na Líbia
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ENTREVISTA

Ex-prefeito de São Paulo, Reynal-
do Emygdio de Barros morreu
na sexta-feira, aos 79 anos, no
Hospital Sírio-Libanês. O corpo
foi cremado no mesmo dia. Se-
gundo familiares, ele sofria de
problemas cardíacos e respirató-
rios. Hoje, às 11 horas, será cele-
brada uma missa em sua memó-
ria na Igreja São José, nos Jar-
dins, zona sul de São Paulo.

Reynaldo era sobrinho do
ex-governador Ademar de
Barros e um dos mais próxi-
mos colaboradores de Paulo
Maluf (PP). Foi por indicação
de Maluf, então governador
de São Paulo, que se tornou
prefeito entre 1979 e 1982.

Nos anos 90, foi secretário
de Obras e Vias Públicas na
gestão de Maluf na Prefeitura.
Chegou a ser cotado como
candidato à sucessão do pre-
feito, mas perdeu a indicação
para Celso Pitta, eleito em
1996. Reynaldo deixou a Pre-
feitura em 1998, após o rompi-
mento entre Pitta e Maluf.

‘América Latina não criou leis para
proteger liberdade de imprensa’

Ano ruim. Lauria: 44 jornalistas mortos, 145 presos em 2010

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda definição judi-
cial sobre o processo que o impe-
de de divulgar informações so-
bre a Operação Boi Barrica, pela
qual a Polícia Federal investi-
gou a atuação do empresário
Fernando Sarney.

A pedido do empresário, que
é filho do presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP), o jor-

nal foi proibido pelo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal
(TJ-DF), em julho de 2009, de
noticiar fatos relativos à opera-
ção da Polícia Federal.

No dia 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney entrou
com pedido de desistência da
ação, mas o Estado não aceitou
o arquivamento do caso.

No dia 29 de janeiro de 2010,
o advogado Manuel Alceu Affon-
so Ferreira apresentou ao Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fede-
ral manifestação em que susten-
ta a preferência do jornal pelo
prosseguimento da ação, para
que o mérito seja julgado.

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Dos R$ 50 bilhões de cortes no
Orçamento anunciados pelo go-
verno na semana passada, o Mi-
nistério da Defesa será atingido
com R$ 4,024 bilhões. O montan-
te representa 38% do orçamento
da pasta que poderia ser contin-
genciado (R$ 10,29 bilhões). A in-
formação é do ministro Nelson

Jobim, depois de reunião on-
tem no Ministério da Fazenda.

Ficarão fora dos cortes os
recursos destinados ao con-
trole do espaço aéreo, realiza-
ção dos Jogos Mundiais Mili-
tares e convênios como o assi-
nado com o Rio de Janeiro pa-
ra ocupação e pacificação dos
morros.

Jobim explicou que o corte
no orçamento “não necessa-
riamente” vai causar impacto
no projeto FX-2, que prevê a
compra de 36 caças para a For-
ça Aérea. Mas não detalhou
quais projetos serão atingidos
pela redução do orçamento.

Gabriel Manzano

Só na primeira metade do ano
passado, o Google foi obriga-
do por autoridades brasileiras
a tirar do ar 398 textos jornalís-
ticos. Foi recorde mundial do
período. O dobro do segundo
da lista, a Líbia. O dado está no
relatório do Comitê para a Pro-
teção dos Jornalistas (CPJ), di-
vulgado ontem em São Paulo.

Além disso, nos dias finais da
corrida eleitoral brasileira os juí-
zes do País emitiram 21 ordens
de censura, revela uma pesquisa
do Centro Knight para o Jornalis-
mo, do Texas (EUA). Muitas
agências de notícias foram tam-
bém multadas ou tiveram de re-
mover conteúdos. “Esse quadro
mostraque a censura e a autocen-
sura, que vem junto, estão atin-
gindo níveis muito sérios no Bra-
sil”, resumiu Carlos Lauria, coor-
denador do CPJ, que veio ao Bra-

sil apresentar o levantamento
Ataques à Imprensa em 2010. Ele
distribuiu ainda outro texto me-
nor sobre a situação na América
Latina, em encontro promovido
pela Associação Brasileira de Jor-

nalismo Investigativo (Abraji).
“Nossos levantamentos apon-
tam 44 jornalistas mortos em ser-
viço e 145 presos, em todo o mun-
do, no ano passado”, resumiu.

A censura ao Estado, hoje em

seu 565.º dia, é o destaque de
abertura do levantamento sobre
o continente. “É espantoso que,
num país como o Brasil, um dos
maiores jornais seja proibido de
noticiar um grande escândalo,
que envolve figuras políticas co-
nhecidas. Não consigo imaginar
o The Washington Post sendo proi-
bido de publicar algo sobre um
ex-presidente americano”, disse
ele. Lauria vai a Brasília amanhã,
onde se reunirá com autoridades
do Planalto, da Secretaria das Co-
municações e dos Direitos Hu-
manos. A agenda inclui uma visi-
ta ao Supremo Tribunal Federal.

Artifício. Os levantamentos do
comitê, nos cinco continentes,
apontam um novo artifício dos
governos para impedir o traba-
lho da imprensa: eles enqua-
dram os jornalistas em crimes de
outra ordem, como subversão
ou atos contra o interesse nacio-
nal, nos quais as leis sobre im-
prensa não se aplicam. Isso tem
ocorrido no Oriente Médio, no
Casaquistão, na África.

Na América Latina, o fenôme-
no mais grave é o misto de censu-
ra e autocensura. México, Hon-
duras, Equador e Venezuela são
os países onde, segundo o comi-
tê, os jornalistas vivem momen-
tos mais difíceis. “Há regiões on-
de o crime organizado manda e a
lei é ignorada, como no norte do
México”, lembrou Lauria. “Em

cidades como Puerto Juarez ou
Reynosa há uma rotina de assas-
sinatos, perseguições e seques-
tros. Sem garantias, o jornalista
tem de escolher entre publicar
ou mudar sua pauta. Assim as in-

formações vão desaparecendo”,
resumiu. “É dramático ver o que
ocorreu em Reynosa. Foram
mortas cerca de 300 pessoas em
uma semana e não saiu uma li-
nha em lugar nenhum.”
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