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Em manifesto, entidades do CE
defendem ideia
DE SÃO PAULO

Entidades do Ceará que participaram no ano passado da
Confecom (Conferência Nacional de Comunicação)
divulgaram ontem manifesto defendendo a criação de
conselhos de comunicação no país com o objetivo de
monitorar a mídia.
Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Ceará
aprovou a proposta de criar um conselho com a função de
"orientar", "fiscalizar" e "monitorar" os meios de
comunicação.
"Os conselhos de Comunicação são a possibilidade concreta
de a sociedade se manifestar contra arbitrariedades e abusos
cometidos pelos veículos, cuja programação é contaminada
por interesses comerciais, que muitas vezes violam a
legislação vigente e desrespeitam os direitos e a dignidade
da pessoa humana", diz o manifesto.
O texto foi distribuído, entre outras fontes, pelo PSOL e
pelo PC do B.
Ontem a Folha mostrou que ao menos mais três Estados -
BA, AL e PI- preparam-se para implantar conselhos, uma
das recomendações da Confecom.
Entidades como a Abert (Associação Brasileira das
Emissoras de Rádio e Televisão), a ANJ (Associação
Nacional de Jornais) e a OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) se manifestaram contra, sob o argumento de que há
tentativa de tutela dos órgãos de comunicação e de restrição
da liberdade de imprensa.
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