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‘Estado’ está
sob censura
há 618 dias

Blog. Governo deve uma política
nacional pela segurança escolar

S ecretário de Educação do go-
verno de Minas, na gestão de
Israel Pinheiro, na década de
60, José Maria Alkmim, céle-

bre pelas frases de efeito, cercou-se
de cuidados ao assumir o cargo. Pre-
venido, evitou nomeações políticas
para áreas estratégicas, preenchen-
do os cargos de chefia com candida-
tos de currículo indiscutível.

Porém, mal sentou na cadeira e te-
ve de enfrentar uma violenta reação a
uma portaria da qual jamais tomara

conhecimento, assinada por uma jo-
vem e impetuosa auxiliar, que provo-
cou um verdadeiro levante político con-
tra o governo.

Foi informado de que prefeitos, depu-
tados estaduais, diretores de escolas,
alunos e professores entulharam de car-
tas a chefia de gabinete do governador
em protesto contra a medida.

De uma escola política mineira que
fez fama pela habilidade e sabedoria,
Alkmim convocou a funcionária, ainda
admitindo a possibilidade de uma expli-

cação razoável que lhe permitisse, mes-
mo revogando a portaria, mantê-la no
cargo. Do que desistiu após o seguinte
diálogo: "Secretário, o senhor me des-
culpe, mas eu continuo irredutível quan-
to à nossa portaria", disse a auxiliar. "Eu
é que peço desculpas", respondeu o se-
cretário. E arrematou: "A senhora pode
ser irredutível com a sua assinatura.
Com a minha, não".

O episódio foi lembrado esta semana
por uma raposa mineira a propósito do
recente anúncio feito pela diretora na-

cional de Políticas Educacionais Espe-
ciais do MEC, Martinha Claret, do fecha-
mento de escolas centenárias especiali-
zadas para surdos e cegos - o Instituto
Nacional de Ensino de Surdos (Ines) e o
Benjamim Constant, no Rio de Janeiro.

É uma daquelas medidas tomadas em
nome do "politicamente correto", sem
consulta aos principais interessados,
que não querem freqüentar escolas con-
vencionais despreparadas para recebê-
los. Estas também consideram que esse
é o tipo de inclusão social equivocada.

A má repercussão do anúncio levou o
ministro da Educação, Fernando Had-
dad, a desautorizar a funcionária, que
manteve no cargo com uma singela ex-
plicação: "A Martinha manifestou às es-
colas uma opinião pessoal e isso gerou
um mal entendido".

A saída salomônica, que caracterizou
o governo Lula, do qual Haddad é conti-
nuação, pegou mal para o ministro no
meio político, onde se interpretou que
ou ele tinha conhecimento da medida, e
com ela concordava, ou deveria procu-

rar inspiração em Alkmim e dispen-
sar uma auxiliar que vende opinião
pessoal como decisão do ministério.

Alguns lembraram que Haddad já
hesitara em dispensar os responsá-
veis pelos sucessivos fracassos na
aplicação das provas do Enem e ain-
da resiste à mudança do modelo sele-
tivo que permanece inviável para um
universo de 4 milhões de alunos em
busca de vaga nas universidade fede-
rais.

No mérito, a inclusão social invoca-
da para justificar o fechamento das
duas instituições é questionável. As
escolas convencionais, que já têm di-
ficuldades com alunos sem limita-
ções, já disseram não ter estrutura
para atender à demanda específica
própria do ensino especializado.

Contra censura
ao ‘Estado’, SIP
recorre ao CNJ
Resolução aprovada no encontro de San Diego
pede volta da ‘plena liberdade de imprensa’

Entre a senadora Marta Suplicy (PT) e o deputado federal Paulo Maluf
(PP), o ex-presidente Lula marca presença na missa em memória de
seu vice, José Alencar. Ontem, na Catedral da Sé, em São Paulo

estadão.com.br

Por Alencar

blogs.estadao.com.br/joao-bosco/

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda definição judi-
cial sobre o processo que o im-
pede de divulgar informações
sobre a Operação Boi Barrica,
pela qual a Polícia Federal inves-
tigou a atuação do empresário
Fernando Sarney.

A pedido do empresário, que

é filho do presidente do Sena-
do, José Sarney (PMDB-AP), o
jornal foi proibido pelo Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fede-
ral (TJ-DF), em julho de 2009,
de noticiar fatos relativos à ope-
ração da Polícia Federal.

No dia 18 de dezembro de
2009, o empresário anunciou à
Justiça a desistência da ação,
mas o Estado não aceitou. A 29
de janeiro de 2010, o jornal apre-
sentou ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal sua manifes-
tação pelo prosseguimento da
ação, a fim de que ela tenha seu
mérito julgado.

O dono da assinatura
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Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

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

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 das cidades mencionadas. 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. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação. Preços não incluem o trecho aéreo até a cidade de início e término do roteiro. Crédito sujeito a aprovação.

Litoral Sul da Bahia 8 dias
Arraial d Ájuda, Praia do Espelho e Abrolhos.
Saídas aos domingos iniciando em Porto Seguro. 
Passeios inclusos: Trancoso, Arraial d Ájuda, Praia do Espelho, 
Parque Nacional Monte Pascoal, Arquipélago de Abrolhos, 
Cumuruxatiba, Barra do Cahy e Tororão. 
Hospedagem: 3 diárias no Hotel Quinta do Porto em Arraial 
d Ájuda e 4 diárias no Quiriri Park Hotel em Prado.

À vista R$ 1.498, ou 10x R$ 149,80
Preço para saídas 24/abril, 1º, 8, 15, 22 e 29/maio e 5/junho.

Chapada dos Veadeiros 8 dias
Cânions, cachoeiras, piscinas naturais e misticismo 
em Goiás. Saídas aos domingos iniciando em Brasília.
Passeios inclusos: Vale da Lua, Raizama, Cânion do Rio São Miguel, 
Saltos do Rio Preto, Cânions II, Cariocas, Poço Encantado, Cachoeira
do Rio Cristal, Cataratas dos Couros, Almécegas, Cachoeira de
São Bento. Lanche de trilha e almoço no final da tarde nos passeios.
Hospedagem: 3 diárias na Pousada Caminho das Cachoeiras em
São Jorge e 4 diárias na Pousada Veadeiros em Alto Paraíso.

À vista R$ 1.898, ou 10x R$ 189,80
Preço para saídas 8 e 22/maio.

Joias da Estrada Real 8 dias
Diamantina de JK, Ouro Preto, Tiradentes, Brumadinho, 
Inhotim e Petrópolis. Saídas aos domingos iniciando 
em Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. 
Passeios temperados com história, cultura, arte, hospitalidade, 
belas paisagens, saborosa culinária e rico artesanato. Destaque 
para as minas e garimpos, alambiques, passeios de trem pela 
Serra, manifestações musicais e teatrais, parques e jardins, grutas e 
cachoeiras. Hospedagem: 1 diária no Hotel Fazenda Horizonte Belo 
em Brumadinho, 2 diárias na Pousada do Garimpo em Diamantina, 
2 diárias na Pousada Candonga da Serra em Tiradentes e 2 diárias 
na Pousada dos Ofícios em Ouro Preto.

À vista R$ 1.898 ou 10x R$ 189,80
Preço para saídas 15/maio e 5/junho saindo de Belo Horizonte 
e 22/maio e 12/junho saindo do Rio de Janeiro.

Itacaré, Península de Maraú 
e Morro de São Paulo 8 dias
Piscinas naturais de Taipu de Fora: a nova sensação da Bahia.
Saídas às quartas iniciando em Ilhéus ou Salvador.
Passeios inclusos: piscinas naturais de Taipu de Fora, Fazenda de 
Cacau, Praias Engenhoca, Camboinha, Hawaizinho e Itacarezinho, 
escuna pela Baía de Camamu, lancha pelo arquipélago de Morro de 
São Paulo. Hospedagem: 3 diárias na Pousada Terra Boa, em Itacaré, 
2 diárias na Pousada Velas e Vento, em Taipu de Fora, e 2 diárias no 
Hotel Village Paraíso Tropical, em Morro de São Paulo.

À vista R$ 1.398, ou 10x R$ 139,80
Preço para saídas 11 e 25/maio saindo de Ilhéus.

À vista R$ 1.498, ou 10x R$ 149,80
Preço para saída 18/maio saindo de Salvador.

DESTINOS DE QUE VOCÊ JÁ OUVIU FALAR E SEMPRE QUIS CONHECER. AGORA A CVC LEVA VOCÊ.

• Destinos inéditos em roteiros cuidadosamente elaborados e exclusivos;
• Saídas garantidas o ano todo para grupos de no máximo 25 pessoas;
• Experiências de viagens diferenciadas e memoráveis;
• Início e término em capitais com grande variedade de voos;
• Hospedagem em pousadas e hotéis confortáveis com café da manhã; 
• Viagens diurnas em confortáveis micro-ônibus com ar-condicionado;
• Completa assistência de guias especializados durante toda a viagem.

Rota das Emoções 8 dias
Jericoacoara, Delta do Parnaíba, Parque Sete Cidades 
e Lençóis Maranhenses.
Saídas aos domingos iniciando em Fortaleza ou em São Luís. 
Um roteiro fantástico com diversos passeios diferenciados: 
experiências em veículos 4x4, Delta do Parnaíba com 
surpreendente passeio de lancha, Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses com trechos em veículos 4x4, caminhadas nas 
dunas e refrescantes banhos nas lagoas, Parque Nacional Sete 
Cidades com milenares e impressionantes formações rochosas 
e pinturas rupestres. Hospedagem: 3 diárias na Pousada do 
Norte em Jericoacoara, no Ceará, 2 diárias na Pousada dos 
Ventos, em Parnaíba, no Piauí, e 2 diárias na Pousada Encantes 
do Nordeste, em Barreirinhas, no Maranhão

À vista R$ 1.998, ou 10x R$ 199,80
Preço para saídas 24/abril, 8 e 22/maio, 5 e 26/junho saindo de Fortaleza.
Preço pra saídas 1º, 15 e 29/maio e 12/junho saindo de São Luís.

CIRCUITOS 
BRASILEIROS

CONFIRA O QUE TORNA OS CIRCUITOS BRASILEIROS TÃO ESPECIAIS:

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

Plantão hoje: das 10 às 14 horas, ligue 4063-5818 - 5532-0888 - 3831-1312 - 3074-3500. Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.

Chapada Diamantina 8 dias
Cânions, grutas, cachoeiras e piscinas naturais no coração
da Bahia. Saídas aos sábados iniciando em Salvador. 
Passeios inclusos: Tour Serrano, Ribeirão do Meio, Poço Azul, 
Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Gruta da Pratinha, Gruta 
Lapa Doce, Projeto Sempre Viva, Cachoeira do Tiburtino. 
Hospedagem: 5 diárias no Hotel Portal Lençóis e 2 diárias na 
Pousada Mucugê ou na Pousada Pé de Serra.

À vista R$ 1.598, ou 10x R$ 159,80
Preço para saídas 30/abril, 7, 14, 21 e 28/maio, 4 e 11/junho.

●✽ joao.bosco@grupoestado.com.br

Gabriel Manzano

A Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) decidiu ontem,
em sua reunião final em San
Diego, na Califórnia (EUA), pe-
dir ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), no Brasil, que
agilize a decisão sobre a censu-
ra judicial imposta ao Estado
há 618 dias, que o impede de
publicar informações sobre a
Operação Boi Barrica, da Polí-
cia Federal.

O caso havia sido denunciado
na véspera, no relatório sobre li-
berdade de imprensa no Brasil
apresentado à Comissão de Li-
berdade de Expressão e Informa-
ção da entidade, por Paulo de
Tarso Nogueira – vice-presiden-
te da SIP no Brasil e representan-
te brasileiro na comissão. O rela-
tório de Nogueira, também con-
sultor do Estado, foi um dos 26
apresentados no encontro.

Na resolução aprovada, a SIP
decide “solicitar ao Conselho
Nacional de Justiça (do Brasil)
providências imediatas para res-
tabelecer a plena liberdade de
imprensa, violentada por deci-
são do Poder Judiciário que im-
pede o jornal O Estado de S. Paulo
de publicar informações, há
mais de 615 dias, sobre a mencio-
nada Operação Boi Barrica/Fac-
tor, da Polícia Federal”.

Em outra decisão, a SIP solici-
ta “que o Congresso brasileiro,

onde tramitam propostas de
emendas constitucionais para
tornar obrigatório o diploma de
jornalista para o exercício da pro-
fissão, se abstenha de aprovar”
tal medida, visto que ela “violará
a Convenção Interamericana de
Direitos Humanos e os princí-
pios da Declaração de Chapulte-
pec”.

As duas iniciativas são parte
de um pacote de medidas que a
SIP adotou em resposta a denún-
cias sobre abusos cometidos con-
tra a imprensa por todo o conti-
nente. Em outro texto, que anali-
sa a impunidade no Brasil, pe-
dem-se providências da Justiça
brasileira para fazer andar pro-
cessos que correm em vários Es-
tados – entre eles Bahia, Alagoas,
Mato Grosso e Amazonas – con-
tra os assassinos de jornalistas.

Cinco mortes. Além das resolu-
ções, a SIP aprovou outro texto
de conclusões do encontro no
qual afirma que “o triste recorde
de jornalistas assassinados conti-
nuou aumentando no último se-
mestre na América Latina”. Des-
de o encontro anterior, em outu-
bro, foram cinco mortes – três
no México, uma em Honduras e
outra no Paraguai. Argentina e
Equador são os países onde o jor-
nalismo tem sofrido maiores
pressões – mas o balanço aponta
pressões, via Judiciário, num to-
tal de 12 países.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A9.




