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O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2011 Nacional A9

Sob o título Liberdade de Expres-
são – Brasil, 10/2010 a 03/2010,
o relatório sobre o País prevê,
com a reabertura do Congresso,
um debate de temas “problemáti-
cos”, como regulação da mídia,
exigência de diploma de jornalis-
mo e cerceamento da liberdade
de expressão comercial. Ele dá
destaque à censura ao Estado,
historiando a luta do jornal por
uma decisão, pelo Judiciário,

quanto ao mérito da ação.
Denuncia duas mortes: a de

Francisco Gomes, que levou cin-
co tiros em Caicó (RN), dia 18 de
outubro passado, e do jornalista
José Rubem de Souza, em Três
Rios (RJ), a 1º de novembro se-
guinte. Detalha duas agressões,
contra uma equipe da TV Globo
em Indaial (SC) e contra Alexan-
dre Rolim, em Parecis (MT). Acu-
sa três casos de censura, contra
o site Conjur, o Correio Popular,
de Campinas, e a blogueira Adria-
na Vandoni (MS). E quatro atenta-
dos contra profissionais, em
Aguaí (SP), Goiás (GO), Rio de Ja-
neiro (RJ) e Barra do Corda (MA).

Liberdade de informar
piora no continente
Relatórios de 26 países, apresentados ontem em encontro da SIP nos
EUA, revelam crescentes pressões e perigos contra empresas e jornalistas

Texto sobre Brasil
prevê debates
‘problemáticos’

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

São Paulo Capital:
Paraíso ................................................ 2146-7011
Aclimação ........................................... 2362-7780
Anchieta – Carrefour.........................3791-9080
Anhanguera-Extra............................... 3831-1312
Aricanduva Shop. ............................... 2728-2626
Avenida Aclimação.............................. 3271-7160
Brooklin .............................................. 5532-0888
Campo Belo........................................ 5041-2740
Center Norte Shop. ............................. 2109-2611
Central Plaza Shop. ............................. 2914-3355
Cidade Dutra – Sonda .......................5666-5337
Eldorado Shop. ................................... 3815-7878
Fradique Coutinho............................... 3596-3470
Faria Lima ........................................... 3031-3106
São Miguel Hiper d’Avó....................... 2058-1662
Ibirapuera Shop. ................................. 2108-3500
Imigrantes – Carrefour .....................2948-3148
Jacu-Pêssego-Carrefour ...................... 2521-5135
Jabaquara-Pão de Açúcar.................... 5015-7933
Jaçanã-Sonda...................................... 2243-2020
Jardim Sul Shop. ................................. 2246-0444
João Dias-Extra.................................... 5851-0035
Light Shop. ......................................... 3255-5323
Market Place Shop. ............................. 2135-0777
Morumbi Shop. .................................. 2146-7200
Morumbi Open Center......................... 2369-9890
Pacaembu ........................................... 2691-9521
Pátio Higienópolis Shop. .................... 3667-8622
Penha Shop. ....................................... 2135-0700

Pirituba ............................................... 3903-6611
Plaza Sul Shop. ................................... 2105-7600
Praça da Árvore................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ................... 2046-2668
Raposo Shop. ...................................... 2109-0199
Santa Cecília........................................ 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ...................... 5571-7100
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13...........5546-2888
São Judas ............................................ 2858-0599
Shopping D ......................................... 3313-8340
SP Market Shop................................... 2103-1900
Tatuapé-Apucarana ............................ 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .............................. 2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ................... 2636-1864
West Plaza Shop.................................. 2117-2888
Grande São Paulo:
Alphaville - Centro Comercial ............. 4191-9198
Diadema Shop. ................................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ........................ 2498-6022
Guarulhos Shop. ................................. 2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá.................. 4544-8111
Osasco Plaza Shop............................... 3652-3600
Osasco Shop. União ............................. 3652-1600
Ribeirão Pires ...................................... 4828-1868
Santo André-Centro ............................ 2191-8700
Santo André Shop. ABC ....................... 2105-6100
Santo André-Sta. Teresinha............... 4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ..................... 4330-0966
S.B.Campo-Carrefour Taboão .............. 4178-4377

S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .......... 4121-9877
Suzano Shop. ...................................... 2148-4600
São Paulo Interior:
Araraquara-Shop. Lupo....................... 3322-7676
Araras-Leme ....................................... 3554-7800
Bragança Paulista ............................... 4034-3020
Campinas-Barão Geraldo..................... 3249-0232
Campinas-Cambuí............................... 3254-2733
Campinas-Centro ................................ 2102-1700
Campinas-Extra Abolição .................... 3271-2004
Campinas Shop. .................................. 3229-8899
Campinas-Galleria Shop. .................... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop. .................... 3756-9939
Campinas-Shop. Prado........................ 3276-3680
Campinas-Taquaral............................. 3254-3046
Campos Elíseos..................................... 3610 9948
Campo Limpo Shop. ........................... 5513-8484
Caieiras ............................................... 4442-3114
Fernandópolis.................................... 3465-5520
Guaratinguetá-Buriti Shop................. 3133-3171
Ibitinga ............................................... 3341-8210
Indaiatuba .......................................... 3318-1000
Itapevi Shop. ...................................... 4143-7979
Itapira ................................................. 3813-2426
Itapetininga ........................................ 3373-2144
Ituverava............................................. 3839-1210
Jaboticabal Shop. ............................... 3203-3008
Jaú Shop. ............................................ 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ...................... 3395-3688
Limeira Shop. ..................................... 3404-8899

Mauá Coop Barão ................................ 4544-8111
Marília Aquarius.................................. 2105-3888
Matão ................................................. 3382-2771
Mococa................................................ 3665-7990
Mogi Mirim ......................................... 3814-6060
Piracicaba............................................ 3433-9066
Piracicaba Shop. ................................. 3413-5557
Plaza Shopping Itu .............................. 4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza................... 3491-8000
Ribeirão Preto-Centro ......................... 3289-1011
Ribeirão Preto-Novo Shop. . ............... 2101-6400
Salto.................................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ........................... 3626-5553
São Carlos-Centro ............................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi............................ 3307-8686
S.J. Campos-Adhemar Barros .............. 2139-9540
S.J. Campos-Center Vale Shop. ........... 2139-6700
S.J. Rio Preto-Centro ........................... 2137-5910
S.J. Rio Preto Shop. ............................ 3121-1450
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida ............... 2137-0070
S.J. Rio Preto-Praça Shopping............. 3212-8112
Sumaré ............................................... 3883-8888
Taubaté-Praça CTI ............................... 3624-2655
Taubaté Shop. .................................... 3411-5000
Taquaritinga ....................................... 3253-3909
Várzea Paulista.................................... 4595-6200
Vinhedo .............................................. 3876-3788
Votuporanga....................................... 3423-3029

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento
sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo
a 1ª parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.
Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Em até 10x sem juros e sem entrada.

FERIADO
TIRADENTES E
SEMANA SANTA

Bourbon Atibaia Resort – Atibaia
Inclui pensão completa

À vista R$ 623, ou 10x R$ 62,30
A apenas 50 minutos de São Paulo, um dos mais 
modernos resorts do Brasil, com aconchegantes 
apartamentos e uma surpreendente área de 
esportes e lazer para todas as idades. 
Preço por diária por pessoa no mínimo 
3 diárias. 2 crianças de até 12 anos grátis 
no mesmo apartamento dos pais.

Paradise Resort – Mogi das Cruzes
Inclui pensão completa

À vista R$ 497, ou 10x R$ 49,70
Localizado a apenas 1 hora da capital paulista, 
em meio à natureza e junto à Mata Atlântica, no 
município de Mogi das Cruzes. Com ampla área 
de lazer, maravilhoso parque aquático, incluindo 
piscinas cobertas, climatizadas, infantil e deck 
de frente para a represa. Preço por diária por 
pessoa no mínimo 3 diárias. 2 crianças de até 
11 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Tauá Atibaia – Atibaia
Inclui pensão completa

À vista R$ 373, ou 10x R$ 37,30
A apenas 59 km de São Paulo e 45 km de 
Campinas, possui infraestrutura moderna 
e completa para relaxar e  garantir a diversão 
de toda a família. Preço por diária por pessoa 
no mínimo 3 diárias. 2 crianças de até 
12 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Royal Palm Plaza – Campinas
Inclui pensão completa

A vista R$ 720, ou 10x R$ 72,00
Um dos melhores e mais completos resorts 
do Brasil, oferece acomodações de 5 estrelas 
a menos de 5 km do centro de Campinas, com 
ampla e completa área de lazer, restaurantes 
internacionais e bares, todas as facilidades 
e serviços para negócios e eventos, contando 
inclusive com heliponto. Preço por diária por 
pessoa no mínimo 2 diárias. 2 crianças de até 
11 anos grátis no mesmo apartamento dos pais.

Hotéis pertinho de São Paulo para viajar de carro

Resorts selecionados com a mais completa estrutura de conforto e diversão.

Gabriel Manzano

Avida da imprensa no Brasiles-
tá longe de ser um paraíso, mas
a dos vizinhos, pelo continente
afora, atravessa um momento
ainda mais difícil. Pelos 26 rela-
tórios sobre a situação da im-
prensa, país por país, lidos on-
tem na Reunião de Meio de
Ano da Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP), em San Die-
go, na Califórnia (EUA), a tare-
fa de buscar notícias e de divul-
gá-las ficou mais perigosa, pa-
ra empresas e para profissio-
nais, em toda a América Latina.

Enquanto o representante do
Brasil, Paulo de Tarso Nogueira,
do Estado, menciona que a mu-
dança de governo “atenuou al-
guns pontos de tensão entre a al-
ta administração federal e a im-
prensa”, os informes de Argenti-
na, Equador, Colômbia, Paraguai
e Venezuela, entre outros, falam
de disputas crescentes.

Nesse cenário, nem o governo
Obama escapou. Como relatou
ao Estado um dos diretores da
SIP, Ricardo Trotti, “o texto ame-
ricano destaca dois sérios desa-
fios vividos pela imprensa ameri-
cana: a falta de abertura do gover-
no para divulgar informações re-
levantes e as tentativas de crimi-
nalização do WikiLeaks”.

Hoje e amanhã os relatórios se-
rão debatidos por várias comis-
sões e, no sábado, será votado
um documento final. O informe
brasileiro, lido de manhã, come-
ça apontando uma descontração
no governo Dilma Rousseff. “Ao
contrário do ex-presidente Lula,
que com frequência fazia comen-
tários que revelavam sua irrita-
ção com a atuação dos meios de

comunicação independente”,
Dilma “não é dada a pronuncia-
mentospolêmicos” edesde apos-
se vem afirmando “seu compro-
misso com o respeito à liberdade
de imprensa”, diz Nogueira.

Feita a ressalva, sucedem-se
os problemas. O primeiro deles
é a censura judicial que o Estado
vem sofrendo há 616 dias – proi-
bido de informar sobre a Opera-
ção Boi Barrica. Depois, são abor-
dados, com detalhes, 2 mortes e
11 ataques graves à imprensa.

Sob pressão. “Os textos de qua-
se todos denunciam problemas
graves”, resume Ricardo Trotti.
“O da Argentina detalha a situa-
ção vivida por El Clarín, que en-
frenta uma disputa com o gover-
no Cristina Kirchner e também o
bloqueio de ex-empregados que
impediram a circulação do jor-
nal no final da semana”. O do
Equador adverte para a armadi-

lha do plebiscito que o governo
Rafael Corrêa fará no dia 7 de
maio. “Nele há dois artigos que
autorizam a criação de um conse-
lho federal para fiscalizar a im-
prensa”, adverte Trotti. O do Mé-
xico denuncia a morte, em qua-
tro meses, de três jornalistas.
Um quarto está desaparecido.

Em seu discurso de abertura,
de manhã, o presidente da Co-
missão de Liberdade de Impren-
sa, Robert Rivard, exortou todos
os veículos de comunicação das
Américas a “entender e enfren-
tar melhor as sutilezas dos gover-
nos, que hoje recorrem a armas
mais sofisticadas para calar a im-
prensa”. No passado, afirmou Ri-
vard, “as ditaduras eram bastan-
te brutas”. Atualmente, o jogo é
mais sutil: “Os governos se va-
lem de novas armas, como pres-
são econômica e mudança de
normas para legalizar suas exi-
gências e anular garantias.”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A9.




