
Alckmin diz que governos precisam aceitar crítica  
 
Governador de São Paulo afirma que imprensa só é imprensa "se for livre" 
 
"Nem sempre relações entre imprensa e poder, mesmo segundo as regras da democracia, são 
harmoniosas", disse 
 
Na celebração dos 90 anos da Folha, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
ressaltou a importância de o país manter uma imprensa livre para que a democracia se 
aprofunde. 
 
"A democracia nos ensina que as sociedades livres estão obrigadas a um único consenso: 
haver regras civilizadas para o exercício do dissenso", discursou Alckmin. "A expressão 
"imprensa livre" deveria ser um pleonasmo. A imprensa só é se for livre." 
 
O governador sublinhou a necessidade de os governos serem abertos a críticas. Segundo 
Alckmin, "nem sempre as relações entre a imprensa e o poder, mesmo aquele exercido 
segundo as regras da democracia, são harmoniosas". 
 
"Que seja esse o bom conflito, que seja essa a divergência, dentro da convergência maior: a 
imprensa tem que ser livre." 
 
Geraldo Alckmin homenageou Octavio Frias de Oliveira, publisher da Folha, morto em 2007. 
"Ele gostava mesmo era de trabalho. Se realizava no dia-a-dia da empresa, longe dos 
aplausos, construindo a Folha que hoje admiramos. E com a qual às vezes até nos irritamos, 
por que não?", questionou Alckmin. 
 
Para Kassab, Folha contribuiu para "colocar o país nos trilhos" 
 
Leia trechos do discurso do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM): 
 
"Sinto-me privilegiado de poder registrar a importância da Folha nesses 90 anos construindo o 
Brasil, ajudando a construir a cidadania, os valores dos nossos cidadãos, a preservar o que há 
de mais nobre num país, que é o crescimento com democracia, o crescimento com respeito 
aos direitos do indivíduo." 
 
"Cada um dos presentes aqui com certeza se recorda de um ou mais episódios em que a Folha 
foi fundamental para corrigir rumos do nosso país, para com a sua credibilidade, para que, 
com seu poder político, ela pudesse contribuir para colocar o país nos trilhos." 
 
Diretor de Redação reafirma compromissos do jornal 
 
Leia a íntegra do discurso do diretor de Redação da Folha, Otavio Frias Filho. 
 
"Senhoras e senhores: 
 
Um jornal que completa 90 anos de vida contínua é resultado do trabalho de sucessivas 
gerações. Homens e mulheres, muitas vezes anônimos, que fizeram da Folha o que ela é. 
 
Eles estão conosco esta noite, nas recordações que deixaram e nos exemplos que nos 
legaram. Estão presentes na memória viva dos líderes que moldaram este jornal. 
 
Júlio de Mesquita Filho, que redigiu a carta de intenções da "Folha da Noite" em fevereiro de 
1921. Olival Costa e Pedro Cunha. Paulo Duarte e Belmonte. Nabantino Ramos e José Reis. 
Cláudio Abramo e Octavio Frias de Oliveira. 
 
O jornalismo, tal como procuraram praticá-lo, é um serviço de utilidade pública. Divulgar a 
verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas 
coletivos - que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? 



 
E no entanto, o jornalismo sempre fica aquém de sua ambiciosa missão. O julgamento humano 
é precário. A pressa, inerente à profissão, leva a conclusões precipitadas, relatos superficiais, 
omissões e erros. 
 
A única resposta para esse dilema, expresso num recomeço diário que lembra o trabalho de 
Sísifo, é um autêntico desejo de melhorar. Desejo invocado certa vez por um colega muito 
querido nosso, quando atribuiu o êxito deste jornal ao "espírito de imigrante". 
 
Até por ter crescido à sombra de um concorrente tradicional, a Folha sempre foi o jornal dos 
imigrantes. 
 
Voltou-se para milhões de pessoas que nasciam ou chegavam a São Paulo dispostas a abrir 
seu próprio caminho e encontrar um lugar ao sol. 
 
A Folha tornou-se um espelho dessas pessoas. Incorporou sua inquietude, seu arrojo e suas 
ambições. Cresceu até emergir como um dos principais grupos de comunicação do país, líder 
no jornalismo diário e na fronteira da internet. 
 
Esse crescimento é fruto da dedicação e do talento dos profissionais que atuam na empresa. É 
consequência do apoio de fornecedores, parceiros, anunciantes e agências de publicidade, cujo 
trabalho também sustenta a liberdade de expressão. 
 
Mas jamais teria acontecido sem aquele que é origem e destinatário de tudo, aquele a quem o 
sr. Frias, o criador da Folha moderna, chamava de Sua Excelência, o leitor. 
 
Em nome desse leitor -e como retribuição à honrosa presença, nesta noite, das senhoras e dos 
senhores- peço que aceitem a incumbência de continuar sendo fiscais, hoje e amanhã, dos 
compromissos da Folha com o jornalismo, com a democracia e com o desenvolvimento do 
Brasil. 
 
Muito obrigado." 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A10. 


