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‘Estado’ está
sob censura
há 642 dias

Revoltas elevam ataques
a jornalistas, diz ONU

BRASÍLIA

Contrariado com o ritmo lento
que o senador e ex-presidente
Fernando Collor (PTB-AL) im-
primiu à tramitação do projeto
de Lei de Acesso à Informação, a
“Lei do Sigilo”, na Comissão de
Relações Exteriores (CRE), o go-
verno federal deu um golpe regi-
mental e aprovou requerimento
que envia o tema diretamente pa-
ra o plenário da Casa.

Ontem, o líder do governo no
Senado, Romero Jucá (PMDB-
RR), anunciou em plenário um
acordo de lideranças para votar
no dia 18 de maio o projeto, que
põe fim ao sigilo eterno de docu-
mentos oficiais. Collor frustrou
os planos da presidente Dilma
Rousseff de sancionar a nova lei
ontem, dia internacional da liber-
dade de imprensa.

A ministra-chefe da Secretaria
de Comunicação da Presidência,

Helena Chagas, afirmou que o go-
verno espera para breve a aprova-
ção da lei. “O governo apoia a lei
integralmente e queremos que
ela seja aprovada logo. É um gran-
de passo para a democratização
do acesso à informação”, disse,
em um seminário para comemo-
rar o dia mundial da imprensa
promovido pela Organização
das Nações Unidas para Educa-
ção, Ciência e Cultura (Unesco).

O projeto, que prevê entre

seus pontos principais o limite
máximo de 50 anos para o sigilo
de documentos públicos, ainda
precisa tramitar e ser aprovado
pelo plenário do Senado.

Em sua fala na abertura do se-
minário, Helena disse que o Bra-
sil vive um momento pleno de
liberdade de imprensa, mas que
o governo está apenas começan-
do a usar as novas mídias para
ter “a prestação da informação
com total transparência, apesar

da criação do Blog do Planalto,
do Portal da Transparência e de
outras ferramentas”. Ela tam-
bém defendeu a regionalização
das verbas publicitárias fede-
rais. “Não se trata de pulveriza-
ção, mas de democratização. Sal-
tamos de 400 veículos para 5 ou
6 mil. É uma forma de reconhe-
cer que há veículos pequenos e
regionais que precisam passar
uma mensagem”, afirmou.

O ministro das Relações Exte-

riores, Antonio de Aguiar Patrio-
ta, também presente ao seminá-
rio, realizado no Instituto Rio
Branco, afirmou que faz parte do
exercício da diplomacia contem-
porânea a defesa da liberdade de
imprensa e a prestação de con-
tas à sociedade. “A política exter-
na deve contribuir para um mun-
do em que a liberdade de impren-
sa seja irrestrita”, afirmou.

Collor f0i eleito presidente do
Brasil em 1989, mas acabou sen-
do vítima de impeachment em
1992. Portanto, a lei do sigilo
abrange o período em que ele es-
teve à frente do Palácio Planalto.

Censura ainda é ameaça
ao jornalismo no Brasil
Casos como o da decisão judicial contra o ‘Estado’ revelam persistência
de obstáculos para o livre exercício da divulgação de informações no País

● A militante iraniana Mina Aha-
di, que coordenou a campanha
em defesa de sua compatriota
Sakineh Ashtiani, disse ontem,
em São Paulo, ter achado “muito

bom” a presidente Dilma Rous-
seff chamar de “barbárie” o ri-
tual de apedrejamento em seu
país. “Se pudesse, gostaria de
encontrar a presidente na minha
ida a Brasília”, afirmou durante o
2º Fórum Democracia e Liberda-
de. Mina tem na agenda um en-
contro com a ministra de Direitos
Humanos, Maria do Rosário.

Num tom duro, indignado, ela

disse que mudou seu discurso
quando soube da morte de Osa-
ma Bin Laden: “Decidi lembrar
que ele não é o único problema.
Temos regimes islâmicos que
usam a religião para controlar o
povo. Quero fazer aqui uma acusa-
ção contra todos esses regimes.
Acuso em nome de mulheres as-
sassinadas porque não queriam
usar um pano na cabeça.” / G.M.

Governo faz manobra para votar ‘Lei do Sigilo’ este mês

FILIPE ARAUJO/AE

Desafio. Bucci, Hélio Beltrão, Gazzi e Abramo (da esquerda para a direita): mídia enfrenta pressão

Desde 29 de janeiro de 2010, o Es-
tado aguarda definição sobre o
processo que o impede de divul-
gar informações sobre a Opera-
ção Boi Barrica, pela qual a Polícia
Federal investigou o empresário
FernandoSarney.Apedidodoem-

presário, que é filho do presiden-
tedoSenado,JoséSarney(PMDB-
AP), ojornal foi proibido pelo Tri-
bunal de Justiça do Distrito Fede-
ral, em julho de 2009, de noticiar
fatos relativos à operação.

No dia 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney desistiu
da ação, mas o Estado não acei-
tou. No dia 29 de janeiro de 2010,
apresentou ao TJ-DF manifesta-
ção em que sustenta a preferên-
cia do jornal pelo prosseguimen-
to da ação, a fim de que ela tenha
seu mérito julgado.

Gabriel Manzano

O caso da censura imposta ao
Estado pelo Judiciário “é em-
blemático de como é difícil,
atualmente, fazer jornalismo
investigativo no País”. E isso
“é uma pena”, porque o Brasil
vive “um cenário de amplas li-
berdades como há muito não
se via”. A avaliação é do dire-
tor de Desenvolvimento Edito-
rial do Estado, Roberto Gaz-
zi, que participou ontem do
Fórum Democracia e Liberda-
de, promovido pelo Instituto
Millenium em São Paulo para
marcar o Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa.

A afirmação foi dada durante
debate sobre Jornalismo Investi-
gativo e Democracia, em mesa
na qual estavam o jornalista Eu-
gênio Bucci e Cláudio Weber
Abramo, da ONG Transparência

Brasil. Em discussão, os desafios
que enfrentam os jornais, tendo
de custear a busca de informa-
ção e enfrentar pressões de seto-
res contrários às investigações.

Abramo e Bucci fizeram depoi-
mentos pouco otimistas. O pri-
meiro destacou que “cerca de
80%” dos 820 jornais diários bra-
sileiros são de cidades pequenas
e dependem de dinheiro públi-
co. “Essa imprensa está nas
mãos dos caciques em cada re-
gião”, citando como exemplos
“Sarney, Collor, Jader Barbalho,
Alves ou Maia, Tasso”.

Bucci citou a morte de Osama
Bin Laden para questionar a
transparência das informações:
“Como saber em que condições
aquilo realmente ocorreu?”. E
cobrou transparência das pró-
prias empresas, principalmente
a respeito de suas fontes de recei-
ta, já que, ressaltou, parte da pu-

blicidade é paga por estatais.
“Como falar em jornalismo in-
vestigativo nessa condição?”

Gazzi afirmou que “os jornais
nunca foram tão lidos como ago-
ra”, já que as notícias do papel
vão para a internet e as redes so-
ciais. Mas financiar a produção é
difícil, pois “a internet contri-
buiu para que o público achasse
que a informação é de graça”. E
disse que “a pressão da socieda-
de vai fazer com que liberdade
de imprensa seja preservada”.

Liberalismo. No painel sobre
Capitalismo de Estado e Demo-
cracia, os palestrantes Demétrio
Magnoli, Alberto Carlos Almei-
da e Rodrigo Constantino critica-
ram a fraqueza da oposição brasi-
leira e o excesso de intervenção
estatal na economia. “O Brasil
confunde liberalismo com con-
servadorismo”, disse Almeida.

Militante iraniana
pede encontro
com presidente

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Para marcar o Dia Mundial da Li-
berdade de Imprensa, a ONU
acusou ontem regimes no Orien-
te Médio e na África do Norte de
usarem a opressão contra jorna-
listas como um dos pilares para

se manter no poder. Desde o iní-
cio do ano, foram registrados
450 ataques contra profissionais
de imprensa em países que en-
frentam revoltas.

Segundo a ONU, mais de 850
jornalistas foram assassinados
em todo o mundo nos últimos
20 anos. O que mais preocupa a

entidade é que 90% dos casos
nunca foram esclarecidos.

Mas 2011 tem sido, segundo a
entidade, um ano especialmente
violento, com pelo menos 16
mortos até agora. “A imprensa
tem pago um preço alto para in-
formar sobre os eventos que es-
tão ocorrendo neste ano”, afir-
mou a alta comissária de Direi-
tos Humanos da ONU, Navi Pil-
lay. Foram quatro mortes na Lí-
bia, duas em Bahrein e três no
Iraque – Iêmen, Egito e Tunísia
registraram um caso cada.

“Um número grande demais
de países continua a impor restri-
ções ao direitos à liberdade de
expressão para silenciar dissi-
dentes, sob o pretexto de man-
ter a estabilidade, o desenvolvi-
mento econômico e lutar contra
o terrorismo”, afirmou Navi.

Segundo a organização Repór-
teres Sem Fronteira, já ocorre-
ram mais de 30 prisões na Líbia e
começa a ocorrer o mesmo na
Síria. No Irã, seriam mais de 200
jornalistas presos desde junho
de 2009.
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