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“O governante precisa enten-
der que ele é um empregado do
povo, e não o contrário. Que é
este povo, e não o poder, o do-
no da informação. Por isso as
autoridades têm obrigação de
garantir as regras de acesso, pe-
la sociedade, a todo e qualquer
tipo de notícia,” É com esse dis-
curso que o chileno Julio
Muñoz, diretor executivo da So-
ciedad Interamericana de Pren-
sa (SIP), circula há 24 anos por
congressos e redações de todo
o continente, “do Canadá à Pa-
tagônia”, como gosta de dizer.

Ele diz que se decepcionou,
no início do mês, ao ver que a
presidente Dilma Rousseff não
assinou a Lei de Acesso à Infor-
mação. Mas, sempre otimista,

afirma que o Brasil vive hoje
“uma situação bem mais tran-
quila que no passado e melhor
que a dos vizinhos”. E não se as-
susta com a discussão sobre o
futuro dos jornais: “A tecnolo-
gia tem que ser vista como um
aliado, não como um perigo pa-
ra a informação”.

● A SIP acaba de fazer um en-
contro em San Diego, nos EUA,
onde aprovou relatórios preocu-
pantes sobre a situação da im-
prensa no continente. O sr. espe-
ra que isso melhore?
Temos, de fato, alguns gover-
nos empenhados em controlar
a informação. Eles atacam de di-
ferentes formas, seja com aten-
tados e violência, até matando

jornalistas, ou aprovando leis
específicas que legalizam as
suas tarefas de controle autori-
tário sobre a imprensa. Nesse
conjunto, o Brasil vive hoje
uma fase até tranquila.

● Nesse cenário, como entende a
censura ao Estado?
Essa censura, há mais de 600
dias, é inaceitável. Ela significa
que o Brasil não está inteira-
mente livre de ameaças. Um ca-
so como esse não pode existir
num país que respeita a liberda-
de de expressão.

● Discute-se também a questão
da exigência do diploma para
exercer o jornalismo.
Esse é outro perigo à vista, no
Brasil, o esforço para tornar
obrigatório esse diploma. Não
aceito essa ideia de que jornalis-
ta é como médico ou engenhei-
ro, que precisa estudar e tirar di-
ploma para exercer o ofício.

● Por quê?
Por duas razões principais. Pri-

meiro, que a informação é uma
coisa básica, todo ser humano
tem o direito de recebê-la e tam-
bém de dá-la. Segundo, que tal
exigência é uma forma de po-
der controlar quem pode e
quem não pode trabalhar com a
informação. Isso é uma forma
de autoritarismo.

● O que considera hoje como
maior preocupação da SIP?
Os avanços autoritários, como
na Argentina, na Bolívia, no

Equador, na Nicarágua e princi-
palmente no México. Neste, ve-
mos uma confluência entre o
narcotráfico e o crime organiza-
do. Um e outro violentam os
jornalistas, para impedi-los de
informar. E qual a consequên-
cia direta disso? Que o jornalis-
ta fica impedido de divulgar in-
formação. Esse é o mal maior, a
morte do jornalista impede a so-
ciedade de se informar. O que
vemos hoje, no México, é o nar-
cotráfico decidindo o que é notí-
cia e o que não é.

● Há uma tendência, em países
do continente, de se criar novas
regras para tornar legais os con-
troles. Como reagir a isso?
O jornalista tem de responder
com o uso da liberdade, da
transparência, para entregar a
informação ao leitor, da manei-
ra mais completa, sempre. Os
governos sabem que é com o
controle da imprensa que con-
trolam uma sociedade. Como
acontece em Cuba, já há mais
de 50 anos. / G.M.

‘Estado’ está
sob censura
há 664 dias

QUEM É

Gabriel Manzano

Depois de 21 anos, a Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP)
volta a fazer uma assembleia-ge-
ral anual no Brasil. Será entre 12
e 16 de outubro de 2012, no Hotel
Renaissance, em São Paulo, in-
formaram ontem o diretor exe-
cutivo da entidade, Julio Muñoz,
e o diretor-presidente do Grupo
Estado, Silvio Genesini, em cole-
tiva no auditório do jornal.

“Esperamos reunir entre 500
e 600 delegados de toda a Améri-

ca Latina, para discutir temas
com liberdade de expressão e o
impacto de novas tecnologias na
área da informação”, resumiu
Muñoz. Sua viagem ao Brasil in-
clui também contatos amanhã,
em Brasília – primeiro com a As-
sociação Nacional de Jornais e
depois em um debate sobre infor-
mação pública no Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Indicado para presidir o comi-
tê anfitrião da futura assembleia
– a 68.ª da história da SIP, que
existe desde 1926 – Silvio Genesi-
ni comandará um time com re-
presentantes do Estado, Folha
de S. Paulo, O Globo, A Tribuna,
Diários Associados, O Popular, Ga-
zeta do Povo, Zero Hora, Correio
Popular e Editora Abril.

Em conjunto com a direção da
SIP, eles estarão encarregados

de organizar o evento, fazendo
os contatos para patrocínios e
ajudando a definir temas e pai-
néis para os debates. Um capítu-
lo central, em todos os encon-
tros, é uma análise, país por país,
da situação da liberdade de ex-
pressão.

A reunião anterior da SIP no
Brasil aconteceu em Fortaleza,
em 1991. A entidade tem hoje
1.300 jornais filiados, lidos por
43 milhões de leitores.

Censura. “É significativo que a
reunião aconteça em São Pau-
lo”, observou Muñoz. “Aqui está
este jornal, o único do continen-
te que teve três pessoas de uma
única família, a de Júlio de Mes-
quita Filho, como presidentes
da SIP. E um jornal que, neste
País que hoje vive uma situação

bem mais tranquila que no passa-
do, está submetido a uma inexpli-
cável censura judicial há mais de
600 dias.”

Genesinidestacou,naentrevis-
ta, que a presidente Dilma Rous-
seff assinou – assim como seus
adversários em 2010, José Serra e
Marina Silva – um compromisso
com a Declaração de Chapulte-
pec, sobre liberdade de expres-
são e direito à informação. “Vai
ser importante, nessa assem-
bleia, poder discutir abertamen-
te o direito dos cidadãos à infor-
mação e questões judiciais”, afir-
mou. O diretor-presidente do
Grupo Estado lembrou “uma
certaausência de pressa” do Judi-
ciário em julgar o caso da censura
ao Estado, que definiu como
“uma forma de censura prévia
igual a todas as outras”.

Brasil recebe em 2012 assembleia da SIP

ENTREVISTA

Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda uma definição
judicial sobre o processo que o
impede de divulgar informa-
ções a respeito da Operação Boi
Barrica, pela qual a Polícia Fede-
ral investigou a atuação do em-
presário 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, em 31 de julho de 2009, de
noticiar qualquer fato relativos
à operação da PF.

No dia 18 de dezembro de
2009 Fernando Sarney desistiu
da ação, mas o jornal não acei-
tou. No dia 29 de janeiro de
2010, o advogado do Estado
apresentou ao tribunal manifes-
tação em que sustenta a prefe-
rência do jornal pelo prossegui-
mento da ação, a fim de que seu
mérito seja julgado.

PAULO LIEBERT/AE

FERNANDO MARQUES/AE-10/6/1988

PONTOS-CHAVE

CARLOS SILVA-14/4/2009

RODOLFO OLIVEIRA/AG.PARÁ

Polícia começa a
listar suspeitos de
crime no Pará
Secretário de Segurança Pública acompanhou as investigações
em Nova Ipixuna e afirmou que mortes foram premeditadas

✽ Diretor-executivo da Socie-
dad Interamericana de Pren-
sa, onde atua desde 1982 e
foi gerente e diretor técnico.
Graduado em Concepción,
com doutorado pela Univer-
sity of Minesotta (1983). Tra-
balhou para os jornais El Sur
e Crónica e foi corresponden-
te do jornal El Mercurio

‘Dono da informação
é o povo, não o poder’

Violência no
campo é maior
na Região Norte

Marcados. Amigos lembraram que José Cláudio e Maria estavam em lista de ameaçados

Julio Muñoz, diretor-executivo da SIP

Prioridade. Muñoz: ‘Governo é um empregado do povo’

Diretor executivo da
entidade, Julio Muñoz,
confirmou encontro
para outubro do ano
que vem, em São Paulo

● Rio Maria (PA)
Defensor da reforma agrária,
João Canuto foi morto em dezem-
bro de 1985. Um ex-prefeito da
cidade e um fazendeiro foram
indiciados pelo crime em 1996.

● Xapuri (AC)
Chico Mendes foi morto em 1988.

Os fazendeiros Darly e Darcy
Alves cumpriram 10 anos de
prisão e hoje vivem na cidade
onde ocorreu o crime

● Anapu (PA)
A missionária Dorothy Stang
levou seis tiros, em fevereiro de
2005. Estão presos dois execu-
tores e três fazendeiros aponta-
dos como mandantes do crime

● Emboscada

LUIZ FERNANDES
ROCHA
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO PARÁ
“Tudo indica que foi um crime
planejado. O assassino ficou
esperando o casal passar”

Yáskara Cavalcante
ESPECIAL PARA O ESTADO / BELÉM

A força policial que investiga a
execução do casal de extrati-
vistas José Cláudio Ribeiro da
Silva e Maria do Espírito San-
to da Silva começou ontem a
ouvir parentes e amigos das ví-
timas. Não há confirmação ofi-
cial, mas as autoridades já co-
meçaram a montar uma lista
de potenciais suspeitos de ter
encomendado o crime. Os cor-
pos de José Cláudio e Maria co-
meçaram a ser velados ontem,
em Marabá, e serão enterra-
dos hoje.

O secretário de Segurança Pú-
blica do Pará, Luiz Fernandes Ro-
cha, acompanhou ontem os tra-
balhos de investigação em Nova
Ipixuna, município no sudeste
do Estado. Ele chegou ao local
do crime na noite de terça-feira,
acompanhado do delegado-ge-
ral-adjunto do Pará, Rilmar Fir-
mino. Rocha também esteve na
Delegacia de Conflitos Agrários
de Marabá, cidade mais próxima
à área do Projeto de Assentamen-
to Agroextrativista Praialta-Pira-

nheira, onde o casal foi morto
em uma emboscada.

“Assim que cheguei à Marabá,
fui até a delegacia. Também esti-
ve na casa da família das vítimas,
que está muito chocada, eu diria
até dispersa em colaborar com
as investigações. Mas, vimos que
os familiares têm absoluta certe-
za de que vamos chegar aos cul-
pados”, disse o secretário.

Rocha informou que os peri-
tos do Centro de Perícias Cientí-
ficas Renato Chaves, de Marabá,
já têm elementos para provar
que o crime foi premeditado.
“Tudo indica que foi um crime
planejado, pois o assassino ficou
esperando o casal passar”, afir-
mou. Segundo o secretário, a po-

lícia não sabe se alguém testemu-
nhou o duplo homicídio.

Além da Polícia Civil, homens
da Polícia Federal atuam no ca-
so, conforme determinação dire-
ta da presidente Dilma Rousseff
ao Ministério da Justiça. O supe-
rintendente da PF no Pará, Ma-
noel Fernando Abbadi, enviou
uma equipe para Marabá para
acompanhar as investigações.

Para o secretário de Seguran-
ça do Pará, o trabalho em conjun-
to entre as Polícias Civil, Militar
e Federal vai dar celeridade às
investigações – as Delegacias de
Conflitos Agrários de Marabá e
de Belém também atuam no ca-
so. “A população do Pará e do
Brasil pode ficar tranquila, por-
que esse crime não ficará impu-
ne”, prometeu Rocha.

Mutilação. José Cláudio e Ma-
ria do Espírito Santo lutavam
contra a devastação florestal e a
exploração ilegal de madeira no
entorno da comunidade de Ma-
çaranduba desde 2008. O extrati-
vista chegou a gravar um vídeo

naquele ano, dizendo que corria
o risco de ter o mesmo destino
de outros ativistas, como o serin-
gueiro Chico Mendes e a missio-
nária Dorothy Stang, dois casos
de violência no campo que tive-
ram repercussão mundial.

A Polícia Civil confirmou on-
tem que parte da orelha direita
de José Cláudio havia sido muti-

lada – uma forma de os executo-
res do crime confirmarem a exe-
cução das vítimas a quem enco-
mendou o crime.

Os peritos devem divulgar ho-
je um laudo indicando o número
de tiros que atingiram o casal de
extrativistas, outro dado que aju-
da a polícia a comprovar a preme-
ditação do crime.

Parentes e amigos que acom-
panharam o velório do casal lem-
braram que José Cláudio e Maria
faziam parte de uma relação de
58 pessoas ameaçadas de morte
no Estado. A lista foi elaborada
pela Comissão Pastoral da Terra
(CPT). O sul do Pará é uma das
regiões que mais registram ca-
sos de violência no campo.
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