
%HermesFileInfo:A-10:20110409:

A10 Nacional SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

‘Estado’ está
sob censura
há 617 dias

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A questão dos direitos humanos
estará na agenda da visita da pre-
sidente Dilma Rousseff a Pe-
quim, na próxima semana. A lí-
der brasileira desembarca na
Chinano momento em que o Par-
tido Comunista empreende a
mais violenta onda de repressão
a críticos e dissidentes em dez
anos, que levou à detenção ou ao
desaparecimento de 27 pessoas
e a dezenas de ordens de prisão
domiciliar. A ênfase que Dilma
dará ao tema será mais um teste
para a política externa do gover-
no, que elevou ao primeiro plano
o respeito aos direitos humanos.

O embaixador do Brasil em Pe-
quim, Clodoaldo Hugueney, dis-
se que a presidente não deve tra-
tar de casos específicos, como a
prisão de Ai Wei Wei, um dos
mais célebres artistas e dissiden-
tes chineses. Mas ressaltou que
o assunto estará na pauta. Para
ele, a questão dos direitos huma-
nos é importante para o Brasil e
também para a China. “Os dois
países enfrentam uma série de
problemas nessa área, que refle-
tem em parte o estágio de desen-
volvimento em que se encon-
tram”, avaliou.

A atual onda repressiva teve
início em meados de fevereiro,
em resposta à convocação anôni-

ma para realização de protestos
na China semelhantes aos que
derrubaram regimes autoritá-
rios no mundo árabe. Além de
prender dissidentes, o governo
aumentou a censura na internet
e restringiu a atuação de jornalis-
tas estrangeiros no país – um re-
trocesso em relação a regras
mais liberais adotadas na época
da Olimpíada de 2008.

Diálogo. O diálogo na área de
direitos humanos está previsto
no Plano de Ação Conjunta para
o período 2010-2014, assinado
pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e seu colega Hu Jin-
tao. A China já tem diálogos des-
se tipo com outros países – o
mais amplo é com os Estados
Unidos. Representantes dos
dois países se reúnem periodica-
mente para discutir o tema.

A questão dos direitos huma-
nos também é tema permanente
da agenda dos encontros entre
presidentes norte-americanos e
seus pares chineses. O assunto
foi tratado, por exemplo, duran-
te a reunião que Jintao e Barack
Obama tiveram em Washing-
ton, em janeiro.

O primeiro sinal de mudança
da política externa brasileira nes-
sa área veio no mês passado,
quando o Brasil votou na Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) a favor do envio de um
relator ao Irã para investigar a
situação dos direitos humanos
no país. No domingo, o assessor
para Assuntos Internacionais da
Presidência, Marco Aurélio Gar-
cia, afirmou ao Estado que a polí-
tica externa mudou em relação
aos direitos humanos.

Dilma vai tratar de
direitos humanos em
viagem oficial à China

EUA condenam censura
à imprensa no Brasil
Relatório do Departamento de Estado classifica decisões judiciais que
impedem divulgação de notícias como violação aos direitos humanos

● Em nota, o Ministério das Rela-
ções Exteriores afirmou que o
“governo brasileiro não se pro-
nuncia sobre o conteúdo de rela-
tórios elaborados unilateralmen-
te por países” e criticou os Esta-
dos Unidos. “Tais avaliações não
incluem a situação em seus pró-
prios territórios e outras áreas
sujeitas ‘de facto’ à sua jurisdi-
ção.” A nota diz ainda que “o Bra-
sil reitera seu forte comprometi-
mento com os sistemas interna-
cionais de direitos humanos, dos
quais participa de maneira trans-
parente e construtiva”.
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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 in-
vestigou a atuação do empresá-
rio 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
operação da Polícia Federal.

No dia 18 de dezembro de
2009, o empresário anunciou
desistência da ação, mas o Es-
tado não aceitou. A 29 de ja-
neiro de 2010, apresentou ao
TJ do DF sua manifestação pe-
lo prosseguimento da ação, a
fim de que ela tenha seu méri-
to julgado.

Itamaraty critica
‘documento feito
unilateralmente’

Pulso firme. Governo prendeu pelo menos 27 dissidentes

Embaixador brasileiro em
Pequim diz que assunto
estará em pauta, em
meio a onda de repressão
do Partido Comunista

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Casos de censura à imprensa
por via judicial foram citados
como violação aos direitos hu-
manos no Brasil em relatório
anual elaborado pelo Departa-
mento de Estado americano.
Divulgado ontem, o capítulo
sobre o País traz, além de ca-

sos de violência e problemas
no sistema prisional, regis-
tros da Associação Nacional
de Jornais (ANJ) sobre 74 ca-
sos de desrespeito à liberdade
de expressão entre agosto de
2008 e novembro de 2010. A lis-
ta destaca a censura ao Esta-
do, há 617 dias proibido de pu-
blicar notícias sobre a Opera-
ção Boi Barrica.

Outro exemplo mencionado
também envolveu o Estado e a
revista Veja, em 2010. Estava rela-
cionado à proibição de circula-
ção de 84 publicações relativas
às investigações contra o então
governador do Tocantins e can-
didato à reeleição Carlos Ga-
guim. “A ANJ considera como a
maior ameaça à liberdade de im-
prensa o aumento do número de

decisões proibindo a imprensa
de reportar certas atividades”,
afirmou o Relatório sobre as Práti-
cas de Direitos Humanos dos Paí-
ses. O documento reconhece ha-
ver no Brasil respeito das autori-
dades e leis em defesa da liberda-
de de expressão e de imprensa,
mas alerta para casos de violên-
cia contra jornalistas.

O texto lembra o fato de os
dois principais candidatos à Pre-
sidência em 2010, Dilma Rous-
seff e José Serra, terem assinado
o compromisso de respeitar e de-
fender a liberdade de imprensa.
Mas lembra as críticas do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que acusou os jornais de agirem
por motivação política no episó-
dio que levou à demissão da ex-
ministra Erenice Guerra.

Impunidade. Na abertura do ca-
pítulo sobre o Brasil, o texto enu-

mera 13 diferentes tipos de viola-
ções aos direitos humanos e ad-
verte sobre o fato de os “violado-
res desfrutarem da impunida-
de”. A lista inclui mazelas conhe-
cidas pelos brasileiros: esqua-
drões da morte, abuso da força e
tortura por policiais e agentes pe-
nitenciários, condições das pri-
sões, violência contra mulheres
e crianças, entre outros.

O documento aponta a “relu-
tância e ineficiência” nos proces-
sos de corrupção, embora consi-
dere um progresso medidas co-
mo a Lei da Ficha Limpa. “A lei
fortaleceu as punições criminais
para a corrupção no governo ao
longo do ano passado. Entretan-
to, o governo nem sempre ado-
tou efetivamente a legislação, e
as autoridades frequentemente
envolvidas em práticas de cor-
rupção ficaram impunes”, ressal-
tou o texto.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




