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● Assassinatos de jornalistas,
censura judicial e agressões re-
gistradas durante a onda de pro-
testos iniciada em junho são as
situações mais preocupantes no
cenário da liberdade de impren-
sa no Brasil, de acordo com rela-
tório sobre o País apresentado
ontem na Assembleia Geral da
Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP), realizada em
Denver. Segundo o documento,
pelos menos 70 jornalistas fo-
ram vítimas de violência da polí-
cia ou de hostilidade de manifes-

tantes durante os protestos.
“Os profissionais (jornalistas,

fotógrafos e cinegrafistas) foram
detidos, agredidos e ameaça-
dos”, informa o relatório.

O texto lamentou a censura
decorrente de decisões judiciais,
em especial a que atinge o Esta-
do desde 31 de julho de 2009,
quando o jornal foi proibido de
publicar reportagens sobre inves-
tigação que atinge o empresário
Fernando Sarney.

Mas o assassinato de dois pro-
fissionais de imprensa foi o caso
mais grave dos últimos seis me-
ses, na avaliação do relatório. O
repórter Rodrigo Neto de Faria foi
morto no dia 8 de março, quando
investigava a participação de poli-
ciais em um grupo de extermínio

em Minas Gerais. No mês seguin-
te, o fotógrafo Walgney Assis Car-
valho, que testemunhou a investi-
gação, também foi morto a tiros.

A assembleia da SIP também
discutiu ontem o impacto global
das revelações do ex-técnico da
Agência Nacional de Segurança
(NSA, na sigla em inglês), Ed-
ward Snowden.

Os três americanos que partici-
param do debate afirmaram que
a defesa contra intromissões
dos serviços de inteligência não
é a regulamentação da internet,
como defendeu a presidente do
Brasil, Dilma Rousseff. Para
eles, isso deve ser alcançado
pelo estabelecimento de limites
à atuação da NSA, dentro e fora
dos Estados Unidos. / C.T.

SIP destaca violência contra jornalistas
Número de episódios no continente americano bate recorde em 10 anos e se soma a novas ameaças à liberdade de imprensa, diz entidade

Entidade relata
agressões em
onda de protestos

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL/DENVER

O continente americano en-
cerrou o semestre de maior
violência contra jornalistas
em dez anos e viu as ameaças à
liberdade de imprensa atingi-
rem um novo patamar, com a
intimidação de fontes e repór-
teres nos Estados Unidos e o
uso de mecanismos de coer-
ção econômica contra meios
de comunicação em países co-
mo Argentina e a Venezuela.

Entre março e setembro, 14
jornalistas foram assassinados
na América Latina, um recorde
para a última década, segundo
dados divulgados ontem pela
Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP), que realiza sua
69.ª Assembleia Geral em Den-
ver, nos Estados Unidos. Dois
deles foram mortos no Brasil.

“Todos os casos permane-
cem impunes”, disse ao Estado
o presidente da Comissão de Li-
berdade de Imprensa e Informa-
ção da entidade, Claudio Paolil-
lo. Segundo ele, o assassinato
de jornalistas tem impacto inti-
midador sobre a imprensa e au-
menta a possibilidade de que re-
pórteres passem a praticar a au-
tocensura para se preservar.

Ao lado da violência, aprofun-
dou-se o ataque à imprensa em
outros países da região. Inúme-
ros jornais da Venezuela deixa-

ram de circular pela impossibili-
dade de importar papel jornal –
insumo que não é negado às pu-
blicações controladas pelo go-
verno. Na Argentina, os meios
de comunicação independen-
tes estão sendo estrangulados
economicamente pela decisão
do governo de proibir anúncios
de redes de supermercados e de
eletrodomésticos.

Imposto há oito meses, o
“boicote publicitário” levou a
uma queda de receita de 20%
dos veículos independentes, o
que pode representar US$ 60
milhões anuais, de acordo com
relatório sobre a Argentina
apresentado ontem.

A restrição da publicidade pri-
vada foi acompanhada da ex-
pansão dos anúncios oficiais, ca-
nalizados para os veículos ali-
nhados com o governo. “Além
dos meios diretos de cercea-
mento, alguns governos estão
usando meios econômicos que
secam fontes de receita dos
meios de comunicação, obser-

vou Alexandre Jobim, presiden-
te da Associação Interamerica-
na de Radiodifusão.

Ofensivas para suprimir a im-
prensa independente também
estãosendo promovidas na Bolí-
via, na Nicarágua e no Panamá.
No Equador, entrou em vigor
há quatro meses a Lei Orgânica
de Comunicação, que estabele-
ce amplo controle estatal sobre
a atuação da imprensa e permi-
te a interferência governamen-
tal no conteúdo jornalístico.

“Nenhum país da região está
vacinado contra a essa doença”,
ressaltou Paolillo, em referên-
cia às tentativas de cercear a
atuação da imprensa sob o slo-
gan da “democratização”.

Em sua opinião, a situação fi-
coumais sombriadepoisdareve-
lação de que os Estados Unidos
mantêm um extenso sistema de
monitoramento das comunica-
ções de seus cidadãos, o que
compromete o sigilo da relação
dos jornalistas com suas fontes.

Além de ameaçar a liberdade
de imprensa no país, a prática
de espionagem debilita a ima-
gem internacional dos Estados
Unidos como uma referência
nessa área. “Governos na Argen-
tina, no Equador, na Venezuela
vão poder dizer: ‘se o governo
americano está espionando
seus jornalistas, por que nós
não podemos fazer o mesmo?’”,
lamentou Paolillo.

● Risco

São Francisco
8 dias - Saídas diárias
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JUROS  349,REAIS

À vista R$ 3.490. Base US$ 1.855.
Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Holiday Inn Fisherman’s Wharf, 
localizado no centro cultural da cidade.

Chicago
8 dias - Saídas diárias
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JUROS  346,REAIS

À vista R$ 3.460. Base US$ 1.830.
Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Radisson O’Hare.

Los Angeles
8 dias - Saídas diárias
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JUROS  249,REAIS

À vista R$ 2.490. Base US$ 1.323.
Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Holiday Inn International Airport.

Flórida com aluguel de carro
11 dias - Saídas diárias
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JUROS 366,REAIS

À vista R$ 3.660. Base US$ 1.936. 
Passagem aérea, hospedagem no Hotel 
Celebration Suites at Old Town e 10 diárias 
de locação de carro.

Prezado cliente: os preços são por pessoa em apartamento quádruplo, exceto Chicago em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento com 
parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito e 1+9 no boleto bancário. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste 
anúncio. Câmbio especial 18/10/2013 US$ 1,00 = R$ 1,89 válido por tempo limitado. Preços válidos para saídas: Nova York: 4/dezembro; Las Vegas: 25/novembro; Chicago: 10/dezembro; Los Angeles: 25/novembro; São Francisco: 19/novembro; Flórida: 20/novembro. 

Las Vegas
8 dias - Saídas diárias
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JUROS  297,REAIS

À vista R$ 2.970. Base US$ 1.569.
Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Flamingo, localizado no centro 
da Strip, principal avenida de Las Vegas.

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br
PARAÍSO ................................................................2146-7011
ALPHAVILLE ......................................................... 4191-9198
AVENIDA NAZARÉ ...............................................2062-2621
CAMPO BELO........................................................5041-2740
CONSOLAÇÃO ......................................................2103-1222
CONTINENTAL SHOPPING ............................... 3716-3300
FERRAZ DE VASCONCELOS ..............................4679-7575
FIGUEIRAS ...........................................................4435-3200
GRANJA VIANA ................................................... 4702-0306
HIPER CARREFOUR JACU-PÊSSEGO..............2521-5135

HIPER CARREFOUR TIETÊ.................................2636-1864
HIPER D ÁVÓ SUZANO ........................................4743-7631
HIPER EXTRA ANCHIETA ..................................4368-0440
HIPER EXTRA FREGUESIA DO Ó ...................... 3934-0740
HIPER EXTRA JOÃO DIAS ................................. 5851-0035
HIPER SONDA CIDADE DUTRA ........................5666-5337
HIPER SONDA VILA CARRÃO ........................... 2362-8978
INTERNACIONAL SHOPPING GUARULHOS ..2086-9720
PIRITUBA ..............................................................3903-6611
QUIOSQUE SHOPPING FREI CANECA..............3472-2302

RAPOSO SHOPPING ............................................2109-0199
SANTA CECÍLIA ....................................................2367-2853
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ..........2191-8700
SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING................4128-3663
SÃO JUDAS  .........................................................2858-0599
SHOPPING ABC ....................................................2105-6100
SHOPPING ANÁLIA FRANCO ........................... 2108-5300
SHOPPING CENTER NORTE .............................. 2109-2611
SHOPPING FREI CANECA ..................................3472-2010
SHOPPING IBIRAPUERA II - PISO JURUPIS .. 2108-3500

SHOPPING LIGHT ...............................................3255-5323
SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ .....................5571-7100
SHOPPING METRÔ TATUAPÉ ........................... 2094-5888
SHOPPING METRÓPOLE ....................................2191-3500
SHOPPING MORUMBI PISO SUPERIOR ...........2146-7200
SHOPPING PLAZA SUL ......................................2105-7600
SHOPPING SP MARKET .....................................2103-1900
SHOPPING TABOÃO ...........................................4788-8400
SUZANO SHOPPING ........................................... 2148-4600
VILA MARIANA .................................................... 2372-2284

Uma parceria perfeita para você viajar com conforto, qualidade e preço baixo

ESTADOS UNIDOS 
COM A CVC

Promoção voando American Airlines com dólar a R$ 1,89

Nova York
8 dias - Saídas diárias
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À vista R$ 3.930. Base US$ 2.079.
Passagem aérea e hospedagem no 
Hotel Radisson Martinique, localizado 
no coração de Manhattan em frente 
à Macy´s.

“Todos os casos (de
assassinatos em 2013)
permanecem impunes”
Claudio Paolillo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE

LIBERDADE DE IMPRENSA E

INFORMAÇÃO DA SIP

Delegados.
Sessão da
Assembleia
Geral da
SIP, em
Denver

LARESSA WATLINGTON/EFE
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




