
EVANILDO DA SILVEIRA

Opresidente da Associa-
ção Nacional de Jor-
nais (ANJ) e do Conse-

lho de Administração do Esta-
do, Francisco Mesquita Neto,
alertou ontem sobre “a cres-
cente escalada de propostas,
partidas do Poder Executivo,
que embutem verdadeiros
atentados à liberdade de ex-
pressão”. Ao abrir o 5.º Con-
gresso Brasileiro de Jornais,
que vai até amanhã, no Hotel
Jaraguá, ele criticou essas ini-
ciativas, principalmente o pro-
jeto de lei que prevê a criação
de órgãos de fiscalização e pu-
nição da imprensa, incluindo
o Conselho Federal de Jorna-
lismo (CFJ).

Para Francisco Mesquita,
esses conselhos constituirão,
na verdade, “tribunais corpo-
rativos com poderes suficien-
tes até para impedir jornalis-
tas de exercer a sua profissão
e para suspender veículos de
comunicação”. Segundo o pre-
sidente da ANJ, o projeto, re-
pudiado por todos os que de-
sempenham verdadeiramente
funções jornalísticas, já nasce
carecendo de legitimidade.

“Apesar dos repetidos apelos
para que fosse retirado e aban-
donado, o governo insiste em
mantê-lo na agenda parlamen-
tar”, destacou.

Outros exemplos de ameaças
à liberdade de expressão, de
acordo com Francisco Mesqui-
ta, são a proposta de regula-
mentação do setor audiovisual
(Ancinav) e o ressurgimento do
interesse pela Lei da Mordaça,
que impede autoridades envol-
vidas em investigações de pres-
tarem informações. Ele citou,
ainda, o decreto que impede to-
dos os funcionários públicos, ex-
ceção feita aos ministros e às
suas assessorias de imprensa,
de transmitirem informações
aos veículos de comunicação,
quando envolvidos em qual-
quer tipo de investigação.

O presidente da ANJ – que
deixará o cargo, após dois man-
datos consecutivos – reiterou os
compromissos da associação
com a liberdade de imprensa e
com seu código de ética, “inspi-
rado pela independência, pelo
livre exercício da profissão, pe-
la busca permanente da verda-
de dos fatos de interesse públi-
co e pela defesa dos direitos do
ser humano e dos valores demo-
cráticos”. E destacou: “Não ce-
deremos nessa luta.”

Judiciário – O presidente da
Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), desembar-

gador Cláudio Baldino Maciel,
também falou no congresso,
condenando a criação do CFJ.
“Não consigo entender a cria-
ção desse conselho, com a fun-
ção de punir, penalizar, proi-
bir”, disse. “O conselho tem um
caráter limitador de atividades
que contêm um grau de inde-
pendência muito grande.”

Maciel ressaltou, também,
que o Poder Judiciário e a im-
prensa ainda têm alguns proble-
mas de comunicação. “O Judi-
ciário se comuni-
ca mal e pouco”,
reconheceu. “Te-
mos sérios proble-
mas de lingua-
gem, que é her-
mética, formal.”
A diferença de
ritmo entre o Ju-
diciário e a im-
prensa é outro fa-
tor que atrapa-
lha o diálogo, segundo Maciel:
“É da essência do jornalismo o
ritmo trepidante, diário. Já a
natureza do Judiciário é neces-
sariamente lenta, reflexiva.”

O último palestrante da ma-
nhã, o cineasta e comentarista
Arnaldo Jabor, criticou dura-
mente o governo federal, princi-
palmente a ala que ele chama
de bolchevista. “Esse governo é
esquizofrênico”, disse. “De dia
é neoliberal e de noite é leninis-
ta. Essa ala bolchevista tem um
tumor inoperável no cérebro,

que é a tomada do poder em
São Petersburgo em 1917. É
uma metade ideológica que
quer controlar a sociedade,
acha que o Estado deve dirigir,
fiscalizar a sociedade e os jor-
nais. Eles têm medo da multipli-
cidade dela, que tem muitas ca-
beças”, comentou.

Jabor avalia que o jornalis-
mo precisa ser repensado, “mas
não pelos pelegos da Fenaj (a
Federação nacional dos Jorna-
lista, autora do projeto do

CFJ)”. E comple-
tou: “Só a socie-
dade pode se de-
fender desses ata-
ques de quem
quer controlá-la.
Para eles, o peri-
go mora na liber-
dade.”

Liberdade – A
primeira pales-

trante da manhã, Jan Schaffer,
diretora-executiva do Instituto
de Jornalismo Interativo da
Universidade de Maryland, fa-
lou sobre a importância do jor-
nal e da liberdade de imprensa
como instrumento na constru-
ção da cidadania e da comuni-
dade. Ex-diretora responsável
pelo Pew Center for Civic Jour-
nalism, que criou 120 projetos
jornalísticos voltados à cidada-
nia nos Estados Unidos, ela cen-
trou sua palestra no tema do jor-
nalismo cívico.

Agência tem Dia D hoje em Brasília

Francisco Mesquita, sobre o CFJ: “Apesar dos repetidos apelos para que o projeto fosse abandonado, o governo insiste em mantê-lo”

Ancinav combaterá o fascismo da mídia, diz Gil
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O presidente da Radiobrás,
Eugênio Bucci, disse, ontem,
no 5.˚ Congresso Brasileiro de
Jornais, que o projeto de cria-
ção do Conselho Federal de
Jornalismo (CFJ) não é uma
tentativa de amordaçar a im-
prensa. “O projeto foi feito pe-
la Fenaj (Federação Nacional
dos Jornalistas) e trabalhado
pelo governo antes de ir ao
Congresso, onde será debati-
do. A democracia brasileira é
forte e sólida para evitar even-
tuais desafios do CFJ.”

As declarações de Bucci fo-
ram feitas após sua palestra
sobre o tema Governo e Im-
prensa: Conflito de Interes-
ses? Ele respondia a pergun-
tas da platéia e comentava as
opiniões do editorialista do
Jornal da Tarde José Nêuman-
ne Pinto, outro palestrante no
evento. Completou a mesa o
articulista de O Globo Luiz
Garcia.

Nêumanne criticou o gover-
no e a Fenaj. “O governo tem
representado uma ameaça
permanente à liberdade de ex-
pressão e ao direito à informa-
ção. Isso vem de um precon-
ceito da esquerda, de que não
há liberdade de imprensa,
mas liberdade de empresa.”

Ao comentar uma carta do
secretário de Imprensa da Pre-
sidência, Ricardo Kotscho, ao
jornal The New York Times,
protestando contra uma repor-
tagem, Nêumanne disse que o
próximo passo do governo, a
julgar por ela, seria a criação
do “Conselho Mundial de Jor-
nalismo”. E disse que, como
enviou o texto, o governo é o
autor. “O comissário José Dir-
ceu o tornou mais atrabiliário
e autoritário do que já era.”

Para o editorialista, os
membros da Fenaj “são paus-
mandados do governo”.
Quanto ao tema do debate,
disse que a “imprensa tem de
ser hostil à autoridade”.

Em resposta, Bucci disse
que se deseja debater idéias
abertamente, mas é preciso fa-
zê-lo com “civilidade”. “Não
acho que hostilidade seja sin-
toma de independência. A in-
dependência não precisa ser
defendida aos berros.”

Bucci revelou discordar de
pontos do projeto. “Não con-
cordo com o fato de tratar da
mesma forma assessores de
imprensa e jornalistas. São
funções dignas, mas não po-
dem estar numa mesma asso-
ciação nem ter o mesmo códi-
go de ética.” Antes, Bucci dis-
se serem “desejáveis” as dife-
renças entre governo e im-
prensa. “Ser governo é dife-
rente de ser jornalista.” (E.S.)

JOTABÊ MEDEIROS

Hoje é um dia decisivo para
as pretensões do governo na cria-
ção da Agência Nacional do Ci-
nema e do Audiovisual (Anci-
nav). Um dia em que os ânimos
podem ficar mais exaltados, pre-
vêem representantes dos exi-
bidores, que lutam para se li-
vrar da carga tributária que
terão com a nova agência.

O Dia D começa às 10 horas,
em Brasília, com reuniões cru-
ciais em dois pontos da cidade.
No Senado, a Comissão de Edu-
cação sabatina, em audiência
pública, os ministros Gilberto
Gil (Cultura) e Eunício Olivei-
ra (Comunicações). A audiên-
cia do Senado inclui também
uma lista de interessados, entre
eles o cineasta Cacá Diegues.

No MinC, está prevista a reu-

nião mais “quente” do Conse-
lho Superior de Cinema, com
10 horas de duração (das 10 ho-
ras às 20 horas), cuja pauta é a
“abrangência do projeto de lei e
dos artigos conceituais”.

A reunião no MinC é com os
conselheiros da sociedade civil e
da atividade cinematográfica,
com participação de Juca Fer-
reira, secretário-executivo do
Ministério da Cultura, mais um

nome da Casa Civil. “A gente
está interessado no debate”, dis-
se Ferreira. “O Senado é um fó-
rum importante, porque depois
de esgotado o debate no Executi-
vo, é para lá que vai o texto.”

Além dos ministros, quase to-
dos os interessados estarão re-
presentando blocos empresa-
riais: Antônio Teles, da União
Nacional de Emissoras e Redes
de Televisão (União TV); Ricar-

do Defini Leite, da Federação
Nacional das Empresas Exibi-
doras Cinematográficas (Fe-
neec); Alexandre Annenberg,
da Associação Brasileira de Te-
levisão por Assinatura (ABTA);
e Rodrigo Saturnino Braga, dos
Sindicatos dos Distribuidores
do Rio de Janeiro e São Paulo.
Além deles, estarão lá Cacá Die-
gues e Geraldo Moraes, do Con-
gresso Brasileiro de Cinema.

Ministro cita entre as
novidades do projeto a

possibilidade de controle
sobre o conteúdo das TVs

JOÃO DOMINGOS

BRASÍLIA – O ministro
da Cultura, Gilberto
Gil, disse que, com a

criação da Agência Nacional
de Cinema e Audiovisual
(Ancinav), a sociedade terá
valores fundamentais assegu-
rados, porque “setores estra-
tégicos estarão mais livres do
fascismo das grandes corpo-
rações da mídia”. A declara-
ção foi feita ao Em Questão,
espaço que o governo tem na
internet para, segundo a Se-
cretaria da Comunicação de
Governo, repor verdades.

Para Gil, entre as princi-
pais novidades do projeto
que cria a Ancinav está “a
possibilidade de controle so-
bre o conteúdo e a autono-
mia de criação das emissoras
de TV”. O projeto ficará sub-
metido ao debate público até
hoje. Mas o ministro acha
que, se for preciso, esse prazo
poderá ser prorrogado.

O ministro Gil disse que
ainda está pendente no proje-
to da Ancinav a taxação da
publicidade na televisão e
das cópias de cinema a partir
de uma determinada quanti-
dade de ocupação de salas.
“A lei estabelecerá quem é
quem nesses setores, brasilei-
ros e estrangeiros. Tratará
do problema da concentra-
ção de informações por gru-
pos cada vez menores e mais
poderosos.”

O Em Questão é enviado
por e-mail para quem se mos-
trar interessado em recebê-lo
e pode ser acessado na pági-
na da Secretaria da Comuni-
cação (www.planalto.gov.br/
secom). Seus redatores infor-
maram que a entrevista com
Gil foi feita no dia 7, após o
desfile do Dia da Pátria.

“Falta de costume” – Na en-
trevista, foi perguntado a Gil
por que houve forte reação
contrária à criação da agên-
cia. “Porque a Ancinav afeta-
rá interesses variados, vas-
tos, especialmente de grupos
que detêm monopólios de co-
municação. No momento em
que se tenta criar mecanis-
mos de regulação para este
setor, é normal a criação de
polêmicas, disputas políti-
cas”, respondeu. “Este é um
setor complexo, estratégico,
cujas implicações são profun-
das e extensas em relação à
economia, à cultura e às co-
municações. Esses setores
não têm regulação até hoje
porque sempre reagem às
propostas do estabelecimen-
to mínimo de regras a serem
cumpridas.”

O ministro também foi
questionado sobre a associa-
ção da Ancinav com a polê-
mica sobre a criação do Con-
selho Federal de Jornalismo
(CFJ), convergindo para a
crítica de autoritarismo do
atual governo. Gil respon-
deu: “Vivemos, nos últimos
20 anos, na cultura do esva-
ziamento sistemático do Esta-
do, a que chamamos de neoli-
beralismo. Nela, o Estado se
abstém e vigora a auto-regu-
lação ou a não-regulação dos
setores econômicos, e o gover-
no do PT enfrenta a falta de
costume de se regulamentar
coisas.”

Bucci nega que
CFJ amordace
imprensa

Segundo Francisco
Mesquita Neto, conselhos

de jornalismo serão
tribunais corporativos
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CRITICA ‘ALA
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DO GOVERNO

ANJ alerta para ‘atentados à liberdade’
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