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AE - Agência Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reagiu com veemência à criação de conselhos
estaduais para fiscalizar e monitorar a mídia. Em nota divulgada ontem, a entidade
repudiou as iniciativas, debatidas em ao menos quatro Estados, e as classificou de
"inconstitucionais".

Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a criação de um
conselho de fiscalização da mídia no Estado. Piauí, Bahia e Alagoas também pretendem
criar seus próprios colegiados - desta vez por iniciativa do Executivo. A criação de
conselhos estaduais para monitorar a mídia surgiu na Conferência Nacional de
Comunicação (Confecom), convocada pelo governo no ano passado.

A polêmica ocupou a maior parte da reunião dos presidentes das 27 seccionais da OAB,
ontem, em Brasília. Em nota de repúdio à criação dos conselhos, aprovada por
unanimidade, a Ordem se diz preocupada com os males que esses órgãos "podem causar
à livre manifestação de expressão e à liberdade de imprensa, fundamentais para a
normalidade do Estado Democrático de Direito".

O presidente da entidade, Ophir Cavalcante, assinalou que a OAB poderá questionar
judicialmente a criação dos conselhos. "Não podemos tolerar iniciativas que, ainda que
de forma disfarçada, tenham como objetivo restringir a liberdade de imprensa. A OAB
vai ter um papel crítico e ativo no sentido de ajuizar ações diretas de
inconstitucionalidade (Adin) contra a criação desses conselhos", afirmou.

A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV (Abert) também classificou de
"inconstitucionais" as medidas. "De acordo com a Constituição, não cabe às assembleias
criar esse tipo de conselho", disse Rodolfo Machado Moura, diretor de assuntos jurídicos
da associação.

O diretor executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, também
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reagiu à criação dos conselhos. "É preocupante imaginar que possa haver instâncias
controladas pelo Poder Executivo capazes de avaliar o que é conveniente para ser
veiculado pelos meios de comunicação". O presidente da Associação Nacional dos
Editores de Revista (Aner), Ricardo Muylaerte, acredita que "o que está sendo proposto é
uma maneira de ?comer pela beirada? o assunto da censura propriamente dita". As
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

Tópicos: Comunicação, Conselho, Imprensa, Liberdade de expressão, OAB, Nacional,
Política
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Querem calar a boca do povo mesmo.

 8  Nestor Barbosa
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A MÁSCARA CAIU!!!

QUEM MATA CRIANCINHAS?

Resposta: O CASAL ABORTICIDA MÔNICA E JOSÉ SERRA.

Confira em:

http://correiodobrasil.com.br/ex-alunas-de-monica-serra-confirmam-relato-sobre-aborto/186052/

http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2010/noticias/0,,OI4738104-EI15315,00-
Monica+Serra+contou+ter+feito+aborto+diz+exaluna.html

SERRA ABORTISTA: Com a palavra o Pe. Léo da Canção Nova.

Confira em: http://www.youtube.com/watch?v=tXTMkA2eGHc&feature=related

O JOSÉ SERRA NÃO SATISFEITO DE TER INTRODUZIDO O ABORTO NO BRASIL (VIDE NORMA
TÉCNICA DO ABORTO) (1), APRESENTOU PARA A ONU UMA PROPOSTA FAVORÁVEL AO ABORTO
PARA FINS DE CONTROLE DEMOGRÁFICO.

CONFIRA NO TEXTO ABAIXO:

(...) O Ministro da Saúde José Serra, que chefiou a delegação brasileira, fez uma proposta favorável ao
aborto, que foi aprovada pelos controlistas. ( Jornal do Brasil 03/07/1999, p.7).

Fonte: http://www.providaanapolis.org.br/presforc.htm

(1): http://www.conversaafiada.com.br/politica/2010/10/05/e-para-usar-o-aborto-na-campanha-ministro-
serra-autorizou-muito-aborto/print/

JOSÉ SERRA DEFENDE O CASAMENTO GAY:

Confira em: http://www.youtube.com/watch?v=gZ-qFnogki4

.
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A OAB defende quem lhe promove. Isso todo mundo faz. Coisa sensata mesmo, é que tudo na vida deve
ter limite. Tanto a OAB quanto a própria mídia, já deveria vivenciar e praticar isso. O poder de censurar,
assim como o poder de se expressar, tem que ter limite. Vivemos em sociedade e isso requer limites. A
censura não pode se tornar uma perseguição e a liberdade de expressão não pode se tornar uma
libertinagem de expressão. Tudo tem sua hora e lugar. Aquele que tiver poder ilimitado, irá abusar do
poder que tem. Tenha ele poder de censura ou de se expressar. Nesse impasse, o bom senso sugere o
consenso, a ponderação e o equilíbrio. Mas para isso, é preciso que se abra mão da vaidade, do egoísmo,
da desconfiança, do egocentrismo e que se entre nesse debate com boa vontade. Sempre procurando a
solução e nunca os culpados. Como está não pode ficar.
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