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SIP pede
mais rigor
da Justiça
brasileira
ENVIADO ESPECIAL / LIMA

● Conclusões

A Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP) pediu ontem às autoridades do Brasil
“o máximo esforço e agilidade
na investigação de assassinatos de jornalistas”, para eliminar “o incentivo proporcionado pela impunidade”. O apelo
é parte de uma das 15 resoluções adotadas no encerramento da 67.ª Assembleia-Geral da
entidade, como reação às quatro mortes de jornalistas nos
últimos seis meses no País.
Outroitemda resoluçãoédirigido ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e trata da censura
judicial ao Estado. A entidade
pede, ao CNJ, que adote “medidas para restabelecer a liberdade
de imprensa e informação, violentadas pela decisão do Poder
Judiciário, que segue impedindo
por mais de dois anos que o jornal O Estado de S.Paulo possa
publicar informações relacionadas à Operação Boi Barrica/Faktor, da Polícia Federal”.
Háaindaumterceirotemabrasileiro no documento, a pressão
para se exigir diploma de jornalistas. A resolução pede, no caso,
“que não se aprove uma lei que
violariaaConvençãoInteramericana de Direitos Humanos”.
O Brasil foi objeto, ainda, de
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Apelo é reação às mortes de jornalistas
ocorridas nos últimos seis meses no País
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“Temos de trabalhar mais para
enfrentar todas essas novas
ameaças, muitas das quais têm
também caráter internacional”
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“No Brasil, além dos quatro
mortos, uma das nossas
preocupações foi a censura
judicial, que atingiu o ‘Estado’
e a RBS, do Sul. O Brasil é
conhecido, aqui, como o
líder no que se refere a
censura judicial”
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PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
IMPRENSA DA SIP

e

Gabriel Manzano

de
st

Assembleia-Geral. O novo presidente da SIP, Milton Coleman (dir.), ao lado do diretor executivo da entidade, Julio Muñoz
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outro documento cujo titulo diz
tudo: “Impunidade/Brasil”. Nele há 22 considerações que retomam episódios em andamento
na Justiça, seguidos de cinco decisões. A principal delas é um
apelo em favor da federalização
dos crimes de imprensa, para o
qual já existem uma PEC, uma
lei no Senado e outra na Câmara.
A SIP entende que, como no resto do continente, graves crimes
contra jornalistas, em cidades
pequenasedistantes,dificilmente são punidos, pois as pressões
locais resultam em impunidade.

Uma conclusão geral sobre a
situação no continente ressalta
que “as tentativas para silenciar
a imprensa independente continuaram de forma cada vez mais
intensa em 2011”.
Balanço. Em dezenas de exposições e debates, durante cinco
dias, os mais de 200 delegados
focaram três inimigos imediatos
do jornalismo nas Américas: o
crime organizado, comandado
por narcotraficantes, a lentidão
da Justiça para punir quem ataca
e assassina jornalistas e as arma-

dilhas jurídicas que se multiplicam para tornar legais as decisões de censurar a imprensa.
Para conseguir mais eficácia
no combate às ameaças contra a
mídia, principalmente em países
como Venezuela, Nicarágua,
EquadoreArgentina,foianunciado o Acordo de Lima, pelo qual a
SIP se dispõe a trabalhar em conjunto com as associações nacionais de jornais. Uma das metas é
pedir medidas concretas contra
osgovernosemcortesinternacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA.

No seu balanço final, o presidenteda Comissão de Liberdade
de Imprensa, Claudio Paolillo,
observou: “Nesta assembleia foi
dado destaque a dois problemas
principais. Um deles, o crime organizadopelasquadrilhasdenarcotraficantes, que já penetram
até no imenso território do Brasil.Osegundo problemaéoautoritarismo de líderes que submetem os demais poderes do Estado. Eles sabem que seu projeto
nuncaserealizaráenquantoaimprensa for livre”.
Veterano participante dessas

Ernesto Batista
ESPECIAL PARA O ESTADO / SÃO LUÍS

Sem alarde e com urgência. Foi
assim que a governadora Roseana Sarney (PMDB) enviou, para
apreciação na sessão de ontem
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o projeto de
lei que prevê a estatização da
FundaçãoJoséSarney,responsável pela administração do Convento das Mercês.
O Projeto de Lei 259/11 estabelece a criação da Fundação da
Memória Republicana Brasileira, de “direito público e duração
ilimitada”, vinculada à Secretariade Educação, cujopatrono seria o presidente do Senado, José
Sarney. A controversa lei ainda

inclui no Orçamento do governo
do Estado as despesas da Fundação. Roseana é filha de Sarney.
O deputado estadual Marcelo
Tavares (PSB), líder da oposição
na Casa, criticou, em plenário, a
medida tomada pela governadora: “Será o povo do Maranhão
que pagará todos os custos deste
cultoapersonalidadedeumcidadão maranhense que, se por um
lado teve enorme sucesso na vida, deixou o Estado do Maranhão como um dos piores Estados da Federação?”
Tavaresdisseque,casooprojeto de lei seja aprovado, a oposição vai solicitar à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que entre com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no
Supremo Tribunal Federal
(STF).
Para o deputado estadual Rubens Júnior (PC do B), não há
justificativas para a urgência no
trâmite da matéria, porque, no
corpo do projeto de lei, o governo do Estado define o prazo de

assembleias, Julio Cesar FerreiradeMesquita, membrodo Conselho de Administração do Grupo Estado, se diz desanimado.
“Depois de 34 anos que frequento esses eventos, volto para casa
muito triste com o que acontece
nocontinente.São 32 países etodos eles têm problemas relacionados com a liberdade de imprensa. Segundo ele, “estamos
no século 21, o mundo evolui, e
esta região do planeta, em termos de liberdade de imprensa,
parece estar voltando a um passado distante”.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.

Roseana propõe estatizar Fundação Sarney no Maranhão
Projeto de lei ainda
prevê inclusão no
Orçamento do Estado
das despesas com a
manutenção da entidade
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MARCELO TAVARES
LÍDER DA OPOSIÇÃO (PSB)

“Será o povo do MA que pagará
todos os custos deste culto à
personalidade de um cidadão
que deixou o Estado como um
dos piores da Federação”

MAGNO BARCELAR
DEPUTADO ESTADUAL (PV)

“Para nós, maranhenses, é um
orgulho ter Sarney, que já foi
presidente da República”

45 dias, descrito pelo artigo 46 da
ConstituiçãoEstadual.“Oprojetodeleiprevê,emalgumaspassagens,algonãovistosequer noperíodo da Monarquia. A indicação
ficará ao cargo do patrono ou
dos seus herdeiros, aí é uma verdadeira capitania hereditária no
Estado doMaranhão”,acrescentou Rubens Júnior.
O governista Magno Bacelar

Estatização. Projeto de lei foi enviado ontem a Assembleia

(PV), conhecido por reagir com
frases de efeito aos ataques da
oposição, aproveitou a ocasião
para render homenagens ao presidentedo Senadoefustigar professores presentes nas galerias
da Assembleia. “Para nós, maranhenses, é um orgulho ter Sarney, que já foi presidente da República, o presidente de todos
nós,dosbrasileirosedasbrasileiras, o presidente dos mal-educados professores que devem respeitar a tribuna, aqueles professores que não querem trabalhar”, ironizou Bacelar.
Questionado pela reportagem,o presidente daCasa,deputado Arnaldo Melo (PMDB), se
limitou a informar que o projeto
está na Comissão de Constituição e Justiça e que deverá ser votado hoje após apreciação.
Em julho de 2009, o Estado
denunciou que a Fundação José
Sarney – criada em 199o por Sarney para preservar a sua memória – havia desviado dinheiro de
um projeto de R$ 1,3 milhão patrocinadopelaPetrobrás, beneficiandoempresasfantasmaseoutras entidades ligadas à família
do senador e de assessores.
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Estado promete divulgar todas as
emendas de 2010 em uma semana
Segundo secretário da
Casa Civil, dados serão
publicados na internet;
por ora, governo divulgou
apenas restos a pagar
Fernando Gallo

O secretário-chefe da Casa Civil
de São Paulo, Sidney Beraldo
(PSDB), assegurou ontem que o
Estado vai publicar na internet
emumasemana asemendasparlamentares referentes ao ano de
2010. Até agora, o Palácio dos

Bandeirantes deu publicidade
apenas aos restos a pagar do ano
passado, pagos em 2011 – quantia de R$ 26,1 milhões de um total oficial de R$ 188 milhões.
“Penso que, em mais uma semana, no máximo, nós vamos
disponibilizar isso. (As de) 2010
pelomenoseugaranto quepoderemos ter em mãos”, disse, após
audiência pública sobre o Plano
Plurianual 2012-2015 na Assembleia Legislativa.
Segundo Beraldo, a demora
ocorreporquenem todasasindicaçõesviram convênios, e a Casa
Civiltemde checarcomas secre-

tarias se os convênios foram efetivamente feitos e pagos. “Não
posso me basear nessas indicações que eu tenho pela porta de
entrada, tenho de avaliar a porta
de saída, que é a secretaria fim.”
Beraldo sustentou que de 30%
a 40% das indicações não viram
convênios, já que são rejeitados,
segundo ele, por criteriosaanálisedo governo. “Existeum numerograndedeindicaçõesderepasses para entidades, mas somos
muito rigorosos. Temos critérios claros. A entidade tem deter
mais de dois anos de serviços
prestados, tem de ter o estatuto

Emendas. Sidney Beraldo criticou a cobertura da imprensa
conforme manda a legislação.”
O chefe da Casa Civil criticou
a cobertura da imprensa sobre o
caso da suposta venda de emendas. “Às vezes dá a impressão, ao
ler os jornais, que o Estado não

tem controle de nada, que a sociedade não controla. Controla
sim!” Segundo ele, “a Secretaria
de Planejamento tem teto, se o
custo da obra ficar acima, o convênio não é efetivado”.

Ontem, o promotor de Justiça
Carlos Cardoso, que investiga as
revelações do deputado Roque
Barbiere (PTB), informou que
vai solicitar à Secretaria da Fazenda a relação de emendas ao
Orçamento desde 2007. Ele espera que o exame dos documentos indique se ocorreram irregularidades.
Em entrevista ao SPTV 2.ª
Edição, da TV Globo, Barbiere
disse ter sido procurado por exassessores da Casa dispostos a
confirmar a existência do esquema. “Algumas pessoas vieram
aqui voluntariamente e disseram: deputado, o senhor falou a
verdade, eu trabalhei com fulano de tal e vou lá depor”, afirmou. Segundo Barbiere, essas
pessoas teriam visto pacotes de
dinheiro serem entregues nos
gabinetes de deputados.

