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Jornalistas sob
ameaça vão ter
apoio de ONG

Defesa tentará
anular processo
contra Dr. Hélio

Dedicado a uma questão crucial
do jornalismo atual – a seguran-
ça dos repórteres na sua busca
de notícias –, o Instituto Interna-
cional de Segurança da Impren-
sa (Insi) anunciou anteontem,
em Londres, a criação de um es-
critório em São Paulo para assis-
tir jornalistas na América Latina.

Criado em 2003, o Insi (na si-
gla em inglês, Internacional
News Safety Institute) já treinou
quase mil pessoas, em 16 países,
para reduzir riscos e enfrentar
melhor situações incertas. Che-
ga ao Brasil tendo como parceira
a Associação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo, Abraji – cujo
vice-presidente, Marcelo Morei-
ra, será seu primeiro presidente
regional. “A partir da experiên-
cia do Insi poderemos desenvol-
ver mais de perto as práticas que
podem diminuir o risco dos jor-
nalistas na região”, diz Moreira.

Ele chega com uma boa carga
de trabalho. Só no Brasil, que vi-
ve uma democracia sólida e li-
vre, morreram cinco jornalistas
no último ano. No México, fo-
ram mais de 30 mortes em qua-
tro anos. No planeta, 1.200 em
dez anos – uma a cada 72 horas.

Uma das tarefas básicas do ins-
tituto é levantar fundos para or-
ganizar treinamento básico - e
gratuito - de jornalistas. Outra,
manter alerta uma rede de infor-
mações entre empresas, famí-
lias e profissionais em situações
de sequestro. Uma terceira é fa-
zer valer, em focos de violência,
a resolução 1.738 da ONU, que
estabelece garantias para civis
em áreas conflagradas. / GABRIEL

MANZANO

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de 
nome., mas continua
garantindo bons
programas para a
semana toda. Divirta-se.

Tatiana Fávaro / CAMPINAS

Após quase 36 horas de leitura
do processo – parte inicial da ses-
são que deve durar até a madru-
gada deste sábado – a expectati-
va é de quase unanimidade dos
votos na Câmara Municipal de
Campinas pela cassação do pre-
feito Dr. Hélio (PDT). Os advoga-
dos do prefeito teriam duas ho-
ras para pronunciamento após a
leitura do processo e a manifesta-
ção dos vereadores, mas não
compareceram à sessão ontem e
devem pedir a anulação da ses-
são na Justiça.

“Nosso trabalho com relação
à Câmara de Campinas termi-
nou ontem (quinta-feira)”, afir-
mou o advogado Alberto Rollo,
da equipe de defesa do prefeito.
Rollo não quis confirmar a infor-
mação de bastidores sobre um
pedido de anulação do processo.
“Não jogamos a toalha. Mas não
posso dizer qual vai ser a escala-
ção do meu time ao técnico do
time adversário”, esquivou-se.

Na quinta-feira, a defesa apre-
sentou requerimento pela sus-
pensão dos trabalhos até a apura-
çãode denúncia divulgada navés-
pera. Em gravação exibida pela fi-
liada da TV Globo, o vereador pe-
detista Aurélio Cláudio conversa
com o advogado Ricardo Marreti
sobre um dinheiro que deveria
ser pago pelo prefeito.

Em entrevista na Câmara on-
tem, Aurélio Cláudio negou que
o diálogo fosse referência a com-
pra de votos e alegou tratar-se de
pagamento de dívida de campa-
nha que nem chegou a ser feito.

“Foi um fato novo, fora dos au-
tos, que gerou um forte impacto e
alterou o voto de vereadores em
prejuízo de alguém que nem pô-
de se defender”, argumentou o
vereador Sérgio Benassi (PC do
B), da base do prefeito. Único a
declarar abertamente o voto em
favor de Dr. Hélio, Benassi consi-
dera que essa denúncia pode ter
influência decisiva sobre o julga-
mento do impeachment.

Caso a cassação do prefeito se-
ja aprovada e promulgada pela
Câmara de Campinas, o pedetis-
ta deve deixar o cargo assim que a
decisão for publicada no Diário
Oficial do Município.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




