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Mulher ainda pode crescer na chefia de jornais
Executivas destacam
avanço feminino em
postos de comando

-SÃO PAULO- As mulheres têm as-
sumido postos de comando
nas redações dos jornais brasi-
leiros, mas este espaço pode
crescer. Esta é a avaliação de
executivas de grandes jornais
reunidas na manhã de ontem
durante a 68ª Assembleia Ge-
ral da Sociedade Interamerica-
na de Imprensa (SIP).
— A diversidade é funda-

mental emqualquer ambiente.
Não há guerra de sexos, olhan-
do para nosso setor. Tivemos
décadas mais difíceis para que
amulher se afirmasse,mas ho-
je a mulher já disse a que veio.
Achoque aindaháumagrande
oportunidade de evolução, de
ocupação — afirmou Sandra
Sanches, diretora-executiva do
GLOBO.
Diretora de redação do jor-

nal “Valor Econômico”, Vera
Brandimarte afirmou que as
mulheres são maioria nas re-
dações de jornalismo econô-
mico, uma tradição que come-
çou a se formar nos anos 70.
— Nos anos 90, as mulheres

já dominavam as posições de
editoras de Economia. No “Va-
lor”, tem oito mulheres edito-
ras e quatro homens. Não é
uma questão de preferência,
mas de mérito — disse Vera.

As duas jornalistas afirma-
ram que a “guerra dos sexos”
dentro das grandes redações já
não está em pauta, assim co-
mo o nepotismo.
—Onepotismohoje é conde-

nado, impensável numa reda-
ção— afirmou Vera. — A ques-
tão de gênero é umnão assunto
nas redações.Nas grandes reda-
ções, é um tema que não se co-
loca mais. Prevalece a questão
de competência.

Para Sandra Sanches, as mu-
lheres foram “quebrando pre-
conceitos”:
— Amulher entra na empre-

sa de informação pelas portas
da redação e depois passa para
as áreas de negócios. A con-
quista tem de ser feita pela
mulher. Nunca esperei uma
condição especial pelo fato de
ser mulher.
Vera lembrou que, em outras

áreas, a dificuldade de ascen-
são da mulher é mais árdua,
comoo setor bancário e as em-
presas de engenharia. Sandra
destacou o desequilíbrio que
ainda há nas questões domés-
ticas e na criação dos filhos.
Com mediação da advogada

Carol Elizabeth Conway, da
“Folha de S. Paulo”, o debate
tratou ainda de direitos das
mulheres e assédio sexual.
— É inconcebível o assédio

sexual e moral. Temos regras
para punir e tomar providênci-
as. Há um rigor grande—disse
Sandra. l
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Decisões. Carol Conway (à esquerda), Vera Brandimarte e Sandra Sanches

‘NYT’ anuncia site em português para
segundo semestre do ano que vem

Serão entre 20 e 40
reportagens por dia, e
haverá equipe local

-SÃO PAULO- O publisher e presi-
dente do jornal “The New York
Times”, Arthur Ochs Sulzber-
ger Jr., anunciou ontem que o
grupo pretende lançar, no se-
gundo semestre de 2013, um
site em português do jornal,
que terá entre 20 e 40 reporta-
gens publicadas todos os dias,
um terço produzido por uma
equipe local de jornalistas, que
deve ser composta por algo en-
tre 35 e 40 pessoas, comono si-
te do “NYT” em chinês. É o se-
gundo site em língua estran-
geira da publicação, que vai
aprofundando o processo de
ampliação de sua base de lei-
tores fora dos EUA.
Sulzberger falou ontem no

almoço de abertura oficial da
68ª Assembleia Geral da Socie-
dade Interamericana de Im-

prensa (SIP, da sigla em inglês)
dando sua visão sobre o jorna-
lismo do futuro:
— O futuro é cada vez mais

global e digital, e foi pensando
nisso que nós lançamos em
meados do ano o site do jornal
naChina, o primeiro em língua
estrangeira. Em noventa dias,
chegamos a uma base de audi-
ência que só aguardávamos
para o ano. Concordamos em
operar dentro das regras do go-
verno chinês, mas fazemos
questão demanter no ar as no-
tícias que consideramos de re-
levância jornalística e, por isso,
somos frequentemente blo-
queados. Nossa rede social foi
bloqueada com 48 horas de
operação. Mas não nos arre-
pendemos.
Sulzberger afirmou que o

Brasil chegou a um ponto de
relevância econômica e cultu-
ral que obrigou a empresa a es-
tar presente no país. (Gilberto
Scofield Jr.) l

-SÃO PAULO- Quase dois terços
(63%) dos diretores de veículos
de comunicação da América
Latina consideram governos
ou grupos políticos as maiores
fontes de ameaça à liberdade
de imprensa, aponta pesquisa
divulgada ontem na 68ª As-
sembleia da Sociedade Intera-
mericana de Imprensa (SIP),
que acaba hoje em São Paulo.
Pelo menos um terço deles
afirma que os governos atuam
para controlar os meios, e 34%
reclamam de iniciativas que
restringiram a liberdade de ex-
pressão nos últimos cinco
anos, como leis de controle de
conteúdo e manipulação da
publicidade oficial.
A sondagem foi rea-

lizada nos últimos três
meses junto a 101 re-
presentantes de em-
presas jornalísticas de
14 países, a maioria
deles na América Lati-
na. Inclui dados de re-
giões que vivemdistin-
tos contextos de amea-
ça à liberdade de infor-
mação, e que permi-
tem que se conheça
pela primeira vez a di-
mensão do problema a
partir do ponto de vis-
ta dos líderes de jor-
nais, revistas e emisso-
ras que integram a SIP.
A percepção de que

há ameaça à liberdade
de imprensa na Argen-
tina foi citada por 62%
dos entrevistados, per-
centual que só perde
para as menções à Ve-
nezuela (82%). Em se-
guida vêm: Cuba
(60%), Equador (46%),
Bolívia (41%) e México
(39%). A pesquisa não
citou o percentual do
Brasil, por entender que não é
onde a liberdade de imprensa
está mais ameaçada nas Amé-
ricas.
Para o jornalista Marcelo Be-

raba, diretor da sucursal do
jornal “O Estado de S. Paulo”
no Rio, há motivos para crer
que se trata de um desafio
crescente e intercontinental.
—Há violência contra jorna-

listas, redações incendiadas,
repórteres mortos a tiros em
praça pública, ameaças a pro-
prietários de jornais, revistas e
emissoras. O diagnóstico é
preocupante, e a impunidade
é o seu principal combustível
— afirma o jornalista, respon-
sável pela compilação e apre-
sentação dos dados.
A morosidade da Justiça é

apontada por 36% dos líderes
dos veículos como responsável
pela impunidade em crimes

contra jornalistas. A falta de
ação das autoridades foi citada
por 22%dos entrevistados e 9%
citaram o despreparo ou a co-
nivência da polícia.

MORTES DE JORNALISTAS
A ação de organizações crimi-
nosas nacionais e locais é a se-
gunda fonte de violência mais
citada (por 55%), depois de po-
líticos e governos. Nos últimos
cinco anos, 38% registraram
ter sofrido ameaças e ataques,
ou tiveram jornalistas mortos.
Um terço adotou regras de se-
gurança para seus profissio-
nais e 8% mantêm jornalistas
sob proteção. Mas, para 65%
dos líderes, a opinião pública
defende a importância da li-
berdade de imprensa.
O diretor de redação do “Cla-

rín”, da Argentina, Ricardo
Kirschbaum, denunci-
ou a ação do governo
de Cristina Kirchner
contra a mídia e o ata-
que ao jornal. Para ele,
recursos oficiais são
usados contra a credi-
bilidade de jornalistas:
— Não estamos à

frente de um aparato
de censura clássico,
mas uma outra estra-
tégia que combina re-
cursos distintos. Por
exemplo, a destruição
da reputação de jorna-
listas críticos, apresen-
tando-os como meros
reprodutores de inte-
resses empresariais ou
pessoais. Não se deba-
te a veracidade da in-
formação, se desquali-
fica o seu mensageiro.
O diretor do jornal

argentino “La Nación”,
Fernán Saguier, disse
que a perseguição à
imprensa argentina se
dá tanto por meios
econômicos quanto
políticos. Segundo ele,

o governo controla os jornais
pormeio de uma imensa verba
de publicidade oficial, que só
vai para osmeios que são favo-
ráveis.
A preocupação sobre o futu-

ro da liberdade de imprensa
no continente americano foi o
principal tema da abertura da
assembleia. Casos graves de
intervenção do Estado na mí-
dia, como os que ocorrem em
Argentina e Venezuela, foram
citados por Milton Coleman,
presidente da SIP e editor-che-
fe do “Washington Post”, e pelo
presidente do comitê anfitrião,
Júlio César de Mesquita, de “O
Estado de S. Paulo”.
— A América do Norte foi a

principal financiadora da li-
berdade de imprensa, agora a
América Latina precisa tam-
bém carregar essa responsabi-
lidade — disse Coleman. l

Levantamento divulgado em evento da SIP revela que 63% dos dirigentes de jornais denunciam pressão
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Diretor do ‘Clarín’ denuncia controle do governo argentino

Diretor de redação do jornal
“Clarín”, Ricardo Kirschbaum
afirmou ontem que o grupo
vai resistir à pressão da Casa
Rosada para reduzir sua fatia
no mercado de mídia
argentino. Hoje, a empresa
tem 47% do mercado de TV a
cabo. Pela nova Lei de
Serviços Audiovisuais, o
número máximo de licenças
é de 24. Isso limitaria sua
participação a 35%.

Ricardo Kirschbaum

‘Lutamos 30 anos por liberdade’

O diretor do “Clarín” participou on-
temdo evento da SIP. Seu grupo con-
seguiu liminar na SupremaCorte pa-
ra manter sua fatia de mercado até
que a Justiça se pronuncie. Essa limi-
nar vence em 7 de dezembro. O go-
verno da presidente Cristina Kirch-
ner já anuncia “uma nova era” nas
comunicações a partir da data.

lO que ocorrerá em 7 de dezembro?
Não acho que acontecerá nada no sen-
tido apocalíptico que o governo vem
pregando. Nesta data, vence o prazo da
medida cautelar que o grupo “Clarín”
obteve na Justiça suspendendo tempo-
rariamente dois artigos da nova Lei de
Serviços Audiovisuais — o que obriga o
grupo a se desfazer de parte de suas
empresas e o impede de termais de um
sinal de audiovisual — até que a Supre-
maCorte se decida sobre o tema. A pre-
sidente Cristina Kirchner gosta de dizer
que o “Clarín” está impedindo a aplica-
ção da nova lei, o que não é verdade.
Queremos a posição da Justiça sobre
como deve ser feito o chamado desin-
vestimento, a venda das empresas.

lO grupo pode tentar a renovação da
medida cautelar?
Pode, claro. Mas nada vai mudar a na-
tureza atual do governo argentino, que
não quer escrutínio de ninguém, nem
de imprensa independente nem de or-
ganismos de fiscalização autônomos.
Porque o governo vê a imprensa como
algo nocivo ou que o próprio governo
não deve satisfação para o público. Há
pouco tempo, Cristina foi a Harvard,
onde ouviu perguntas de estudantes.
Foi grosseira e falou coisas que não são
sérias. Quando lhe perguntaram por-
que não dava entrevistas coletivas com
frequência, ela disse que não se sentia
obrigada a produzir provas contra si,
como se explicar atos do governo fosse
uma espécie de julgamento. Quando
lhe perguntaram como tinha patrimô-

nio de 70 milhões de pesos, respon-
deu ser uma advogada e uma presi-
dente de sucesso. Como se ser um
bompresidente fizesse a pessoa rica.

l A SIP pretende enviar uma mis-
são ao país. Isso ajuda?
É sempre bom, mas diante dos me-
canismos de controle do governo ar-
gentino sobre a liberdade de expres-
são, é difícil. Com a medida cautelar
perdendo efeito, teremos um ano
para começar a vender as licenças
que obtivemos legalmente ao longo
dos anos de nosso processo de cres-
cimento. Não estou otimista.

lA situação na Argentina piorou?
O governo assume um discurso de
democratização dos grupos midiáti-
cos, mas, no fundo, quer o controle
dos conteúdos jornalísticos. Isso se
dá em várias frentes. O orçamento
da Secretaria de Mídia, que é o de-
partamento do governo que faz o
controle dosmeios de comunicação,
é de cerca de US$ 300 milhões, o do-
bro do gasto com Turismo e 10%
maior que o orçamento do Ministé-
rio da Indústria. Há uma campanha
que chamamos de assassinato de re-
putações, que cuida de desqualificar
omensageiro. Ainda assim, asmaio-
res audiência e leitores continuam
nos veículos independentes, como
“Clarín” e “La Nación”. Brigamos 30
anos pela liberdade de expressão na
Argentina e o que vemos agora é o
governo tentando controlá-la. l

Entrevista

MARCOS ALVES

Ameaça. Para Ricardo Kirschbaum, do “Clarín”, governo argentino faz “assassinato de reputações”, para desqualificar os jornalistas101
DIRETORES
de jornais de
14 países
foram
entrevistados
na pesquisa
sobre
percepção de
liberdade de
imprensa.

82%
CITARAM
A Venezuela
como mais
problemática,
seguida por
Argentina
(62%), Cuba
(60%),
Equador
(46%), Bolívia
(41%) e México
(39%).
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 out.  2012, Economia, p. 25.




