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Brasil cita impunidade em reunião da SIP
País destaca assassinatos e agressões contra jornalistas; Reunião de Meio de Ano da Sociedade Interamericana de Imprensa ocorre no México
Gabriel Manzano
ENVIADO ESPECIAL / PUEBLA

A impunidade dos que atacam
a liberdade de informar é a personagem central do Relatório
sobre a Liberdade de Imprensa no Brasil, lido ontem em
Puebla, no México, pelo representante Paulo de Tarso Nogueira. Delegados de 21 países
participam naquele país da
Reunião de Meio de Ano da Sociedade Interamericana de Imprensa. “É motivo de grande
preocupação a impunidade
nos casos de assassinatos,
cujo número cresceu nos últimos anos”, adverte o texto.
ApresentadoàComissãodeLiberdade de Expressão e Informa-

ção da SIP, o texto denuncia também“arecorrênciadedecisõesjudiciais proibindo a divulgação de
informações,comoéocasodoEstado, que continua proibido de
divulgarinformaçõessobreoprocesso contra o filho do ex-presidentedaRepública,JoséSarney”.
No curto período compreendido
pelo documento, entre 1.º de outubroe19 de fevereiro,sãorelatados 22 casos – dois assassinatos,
nove agressões, cinco casos de
censura e seis ameaças.
Preparada pela Associação Nacional dos Jornais (ANJ), a análise brasileira ainda cita “o destempero verbal do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministroJoaquimBarbosa,que,nodia5
demarço,respondeudeformarís-

pidaàperguntaquelheformulava
ojornalistaFelipeRecondo”.“Antes que completasse a pergunta, o
ministro disse: ‘Me deixa em paz.
Vá chafurdar no lixo como você
sempre faz’”. Cita, em seguida, o
pedido de desculpas do ministro.
FHC premiado. No início da tar-

de,aSIPhomenageouoex-presidente Fernando Henrique Cardoso com a Medalha Chapultepec, citando “seu trabalho associado à luta por liberdade de expressão, que inclui a criação da
Secretaria de Direitos Humanos
no Brasil e sua defesa dos índios”. O presidente da comissão
do prêmio, Jorge Canahuati, disse que FHC “sacudiu o Brasil das
chuvas da ditadura”. O ex-presi-

Situação de Cuba é
abordada pela 1ª vez
● Pela 1ª vez em 50 anos, uma

reunião da SIP teve um relatório
sobre Cuba, feito pela ativista
Yoani Sánchez. Segundo ela, o
combate à imprensa sob Raúl
Castro “é mais paramilitar”.
“Quem exerce o jornalismo independente caminha entre a liberdade e o cárcere. Pode terminar
num calabouço.”

dente afirmou que “a liberdade
necessita de pluralidade” e que
ela é “irmã da diversificação”.

Tambémrecordouadifícilconvivência com a censura, citando o
Estado por ter recorrido, no regime militar, aos versos de Camões para denunciar o autoritarismo do governo. E disse que o
desafio, agora, é combinar “todas as novas tecnologias com a
defesa da liberdade”.
Casos. Em suas 11 páginas, o relatório informa as mortes do jornalista Rodrigo Neto, do jornal
Vale do Aço, de Ipatinga (MG), na
últimasexta-feira,eado radialista Mafaldo Goes, em Jaguaribe
(CE), em 22 de fevereiro. Em seguida,faladasintimidaçõessofridas por uma jovem não jornalista, em Santa Catarina. Trata-se
da estudante Isadora Faber, que

criou no Facebook o “Diário de
Classe”, em que denunciava falhas na escola Maria Tomázia
Coelho, onde estuda, em Florianópolis. Isadora sofreu ameaças, sua avó foi atacada na rua, a
família toda intimidada, aparentemente por professores e familiares de outros alunos.
Outro episódio de destaque
nocapítulodasameaçasfoio aviso anônimo recebido em 18 de
dezembrode 2011pelo jornalista
Mauri König, da Gazeta do Povo,
de Curitiba. “Informavam que
suacasaseriametralhadaporpoliciais militares”, após seguidas
denúncias que ele fez sobre abusos praticados pela polícia paranaense. Sua família e o jornal
também receberam ameaças.
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Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade
de expressão e de imprensa.
O exercício dessa não é uma
concessão das autoridades, é um
direito inalienável do povo.
Toda pessoa tem o direito de buscar e receber
informação, expressar
opiniões e divulgá-las
livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos.
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As autoridades devem estar legalmente obrigadas a pôr à
disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo
setor público. Nenhum jornalista
poderá ser compelido a revelar
suas fontes de informação.
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Apoio. O ex-presidente Lula, durante evento em 2006, quando assinou a declaração; FHC e Dilma também são signatários
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“A sociedade justa só é possível
onde a imprensa é livre e onde
as autoridades têm a obrigação
de informar. A sociedade como
um todo deve comemorar os
princípios da declaração, mas
cada um, individualmente, deve
trabalhar para que um dia ela
seja uma realidade”
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A liberdade de expressão é um
direito do cidadão, jamais uma
concessãodosgovernos. Ogrande juiz das virtudes ou defeitos
de uma publicação é o leitor. A
melhor lei de imprensa é a que
nãoexiste.Foicomprincípioscomo esses que a Declaração de
Chapultepec, nascida no imponente castelo Chapultepec, na
Cidade do México, se impôs como um dos instrumentos decisivos para a liberdade de expressão na América Latina.
Passados 19 anos – que se completam amanhã –, a declaração
constitui um caso raro em que
um código completo de normas
foi criado pela sociedade para defender a democracia. Ela acabou
sendo assinada por 59 presidentes da República em 32 países.
“Éummarcoessencialnadefesaepromoçãodaliberdadedeexpressãoedaliberdadedeimprensa, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo”, diz o
diretor executivo da Associação
NacionaldeJornais(ANJ),Ricar-
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Texto de 1994 se tornou
instrumento decisivo
para a defesa da
liberdade de expressão
na América Latina

do Pedreira. “Não tem força legal, mas tem uma enorme autoridade”, afirmou em uma palestra
Santiago Canton, um ex-relator
sobre Liberdade de Expressão da
OrganizaçãodeEstadosAmericanos. O aniversário será festejado
amanhã pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) em
Puebla,noMéxico,ondeelarealiza sua Reunião de Meio de Ano.
O documento de 1994 tem dez
artigos curtos, que, no dizer dos
estudiosos, valem tanto pelo
que dizem quanto pelo que não é
dito (veja a declaração ao lado).
Uma das marcas do texto é o
dinamismo: para divulgar e defenderesses princípios,aSIPinstalou o Projeto Chapultepec, que
desde então promoveu mais de
20 fóruns internacionais. Criou
ainda o Prêmio Chapultepec, parapremiartrabalhosaseurespeito. Um dos seus bons momentos
foi o encontro em Bogotá, em janeiropassado,noqualopresidente Juan Manuel Santos reuniu 50
governadores e prefeitos do país.
Todossubscreveramodocumento. “Respeitar as diferenças é
uma parte essencial de qualquer
democracia”, disse à época o presidente colombiano.
“Muitosmarcosforam estabelecidos. E nosso trabalhou não
terminou”, disse sobre esses fó-
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Declaração de Chapultepec completa
19 anos com apoio de 59 presidentes

runs um dos presidentes do Comitê Chapultepec, Bartolomé
Mitre,dojornal argentinoLa Nación. “Sabemos o que é viver sem
liberdade de expressão”, afirmou em outro encontro da SIP,
em Fortaleza, o então presidentedaAssociaçãoNacionaldeJornais Francisco de Mesquita Neto, hoje diretor-presidente do
Grupo Estado. A declaração teve um grande momento em
2001, quando seus dez princípios serviram de base para a Declaraçãode PrincípiossobreaLiberdade de Expressão, um dos
pilares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Aceitahojeemtodoocontinen-

te – à exceção de Equador e Venezuela –, a declaração tem ajudado
a garantir o direito à informação
num universo de 540 milhões de
pessoas,segundoseusformuladores.Comoavanço,foramganhando força a transparência, o direito
de acesso às informações dos governose adespenalização dedelitos como a difamação, dizem.

Brasileiros. A declaração se tornou um compromisso formal do
Brasil em 9 de agosto de 1996,
quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso a assinou. “Quando a imprensa perde a
liberdade, é sintoma de que o povo também perdeu, o que é mais
grave”, comentou FHC à época.
Antes desse “sim”, no entanto,
aconteceu um “não” – e quem o
deufoioantecessor,ItamarFranco.Oentãopresidentese recusou
a endossar os dez princípios, alegando que nada se dizia ali sobre
“o necessário, imprescindível direito de resposta” a que qualquer
um tem direito, caso se sinta prejudicado por uma reportagem.
Em 2006, foi a vez de Luiz Inácio Lula da Silva, sucessor de
FHC, aderir ao documento. Em
solenidade no Palácio do Planalto,diantededirigentesdaAssociaçãoNacionaldeJornaisedaSociedade Interamericana de Impren-

O assassinato, o terrorismo, o sequestro, as pressões, a
intimidação, a prisão
injusta dos jornalistas, a destruição material dos meios de comunicação, qualquer tipo de violência e impunidade dos agressores,
afetam seriamente a liberdade de
expressão e de imprensa. Esses
atos devem ser investigados com
presteza e punidos severamente.

cidade estatal não devem ser utilizadas para premiar ou castigar
os meios de comunicação ou os
jornalistas.

VIII

A incorporação de jornalistas a associações profissionais ou sindicais e a filiação
de meios de comunicação a câmaras empresariais devem ser
estritamente voluntárias.

IX

A credibilidade da
imprensa está ligada ao compromisso
com a verdade, à
busca de precisão, imparcialidade e equidade e à clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A conquista desses fins e a observância desses valores éticos e profissionais não devem ser impostos.
São responsabilidades exclusivas dos jornalistas e dos meios
de comunicação. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou castiga.

X

Nenhum meio de comunicação ou jornalista
deve ser sancionado por
difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias contra o
poder público.

V

A censura prévia, as restrições à circulação dos
meios ou à divulgação
de suas mensagens, a
imposição arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao
livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e movimentação dos jornalistas se
opõem diretamente à liberdade
de imprensa.

VI
VII

Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser
objeto de discriminações ou favores em função do
que escrevam ou digam.

As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de papel ou equipamento
jornalístico, a concessão de frequências de rádio e televisão e a
veiculação ou supressão da publi-

sa (SIP), Lula afirmou: “No Brasil
nãohámaisespaçoparaqueagente não compreenda, de uma vez
por todas, que quanto mais poder
temos, mais responsabilidade temos que ter. Isso vale para presidente, prefeito, governador ou
um grande jornalista”.
Na última campanha presiden-

www.estadao.com.br/acervo

Jornal divulgou declaração
acervo.estadao.com.br/ultimas/

cial brasileira, os três principais
candidatos assinaram o texto.
O presidente equatoriano Rafael Correa chegou a dizer, no início de seu governo, que poderia
assinar,desdequeosmeiosdecomunicação“respeitassemosdireitos de seus trabalhadores”.
/ GABRIEL MANZANO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.
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Análise: Carlos Lauría

Um documento mais
do que necessário
à América Latina

A

Declaração de Chapultepec, que
completa agora 19 anos, rege o fluxo
da informação e o trabalho de um
jornalista em um sistema democrático. O momento vivido atualmente na América
Latina torna, portanto, seus princípios e garantias ainda mais necessários.

Há, nesse cenário, dois grandes desafios. Primeiro, a violência física. Há 30 anos, eram os
próprios governos que se encarregavam de assassinar e desaparecer com os jornalistas. Hoje,
isso já não ocorre, mas temos o crime organizado, transnacional, que opera em muitos países,
com forte presença no México.
Nosúltimosseisanos,elecausouoassassinatoou
o desaparecimento de mais de 50 jornalistas, além
dosqueforamparaoexílioouabandonaramaprofissão. E o mais importante, no caso, é que a intimidaçãolevaàautocensura.Eoproblemavaialém:jánão
falamos só de um problema da imprensa, mas dos
direitos fundamentais da sociedade. Ela fica menos
informada e, portanto, menos democrática.
Lembre-se aqui, também, Honduras, hoje o
país com a maior taxa de homicídios do planeta

– cerca de 80 por 100 mil. No Brasil, o quadro
tem altos e baixos, mas algo está errado quando
até em cidades como São Paulo e Curitiba temos os casos de André Caramante e Mauri König, jornalistas que foram forçados a se exilar.
Há outro problema que afeta os princípios
que integram a Declaração. Tem a ver com os
líderes eleitos por voto popular que, de alguma
forma, estão sabotando o conteúdo da democracia, avançando sobre outros poderes, desacreditando instituições. A Venezuela é um exemplo.
OProjetoChapultepecéumtrabalhoindispensável nesse cenário, ao debater e divulgar os princípios junto a estudiosos, professores, estudantes,
entidades civis. Uma ação que nós, no Comitê para
ProteçãodosJornalistas,tambémdestacamosedefendemos sempre. Mas sabemos que esses princí-

piosnãoestãotãoarraigados,comodemonstrao
avanço que se prepara contra as normas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
no fim do mês, em reunião da Organização dos
Estados Americanos. Com o Equador à frente,
esses países recorrem ao eufemismo dizendo
que querem fortalecer essas normas. O problema não está só nos governos que atacam, mas
também em países de grande peso regional que
atuam de forma a permitir esses avanços, sem
contrapesos–casodoBrasil,queseguenumcomportamento ambíguo, que não combina com sua
aspiração de converter-se em um líder global.
✽
COORDENADOR PARA AMÉRICA LATINA DO COMITÊ
PARA PROTEÇÃO DOS JORNALISTAS

