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Liberdade está sempre em risco, diz FHC
Em evento sobre mídia, ex-presidente aponta confusão entre necessidade de se regular meios
tecnológicos com controle de conteúdo
27 de novembro de 2010 | 0h 00

Gabriel Manzano - O Estado de S.Paulo

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem, abrindo o segundo e último
dia do Seminário Cultura/Liberdade de Imprensa, na TV Cultura, que "a liberdade de
imprensa está sempre em risco, em toda parte". No debate sobre o tema, avisou, "há uma
confusão, pois misturam a necessidade de se regular os meios tecnológicos com a
regulação do conteúdo".

A saída, para ele, seria criar agências reguladoras, "mas elas não são condizentes com o
nosso direito. A autonomia delas não combina com caudilhismo, com a ingerência do
Estado".

A manhã desse segundo dia do encontro teve ainda um debate entre jornalistas de O
Globo, da Folha de S. Paulo e do Estado sobre o mesmo tema e uma mesa-redonda que
abordou a liberdade de imprensa nas emissoras públicas. À tarde, coube ao ministro
Carlos Ayres Britto, do STF, responder à questão: "A legislação brasileira garante a
liberdade de imprensa?" (leia textos abaixo).

Na palestra inicial, o ex-presidente começou com um problema político: "Eles (o
governo) podem até ter boa intenção, mas a sensação que passam é de que querem
controlar o conteúdo." O assunto "requer muito debate", sem soluções apressadas. FHC
acha complicado que o tema "tenha como ponto de partida um ministério político, a
Secom, e não o Ministério das Comunicações". Disse ter ouvido afirmações do ministro
Franklin Martins que o assustaram: "Que eles vão ter de fazer!"

"Participação". FHC ponderou, sobre isso, que nas democracias não importa apenas que
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uma lei seja aprovada, mas a forma como é debatida e aprovada. "A democracia é
também participativa. Mas o monopólio que mais preocupa, hoje, é o estatal".

Não foi só o ex-presidente que contestou, ao longo do dia, as afirmações feitas no dia
anterior por Franklin Martins. Merval Pereira e Renata Lo Prete, entre os jornalistas, e o
deputado Miro Teixeira, em uma mesa-redonda à tarde, também discordaram de suas
avaliações. "O que é, enfim, que se quer controlar? Quem já viu esse projeto? O que é
controlar o pensamento?", perguntou Miro. Ao seu lado, o advogado Luís Francisco de
Carvalho Filho afirmou que Franklin "não mencionou nenhuma das ideias que deverão
ser debatidas".

Em outra mesa-redonda, os jornalistas Eugênio Bucci, da USP, e Teresa Cruvinel, da
EBC, polemizaram sobre liberdade de imprensa nas empresas públicas de comunicação.
Ela disse que não via "vontade política em se fazer a autorregulamentação nas empresas
privadas". Em sua exposição, Bucci chamou de "caixa preta" o sistema das rádios e TVs
públicas e propôs que no final de cada programa na rede pública "fossem incluídos nos
letreiros dados sobre quanto custou, quanta gente trabalhou ali". 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

0 comentários

Anúncios Google

Apartamento na Mooca
Tradicionais de São Paulo. Confira!

GrupoAgre.com.br/Mooca

Quer conhecer o Jalapão?
Planeje sua Viagem Agora!

www.jalapao.com

+ COMENTADAS

01 'Não é preciso um Deus para criar o ...

02 Palmeiras dá vexame e cai na Sul-Americana

03 Palocci é confirmado na Casa Civil

04 Após fiasco, Palmeiras assume crise e fala ...

05 Depois da Marinha, Exército e Aeronáutica ...

06 Disputa pelo poder abre crise interna no PSDB

07 Bope invade Vila Cruzeiro com tanques da ...

08 Seis tanques da Marinha chegam à Vila ...

09 Boninho promete 'tudo liberado' no BBB 11

10 Dilma mantém Marco Aurélio Garcia e reedita ...

ESPECIAIS

Ação do Bope na Vila Cruzeiro

Classificados de Imóveis
Carros | Empregos | Mix

Grupo Estado Estadão.com.br O Estado de S.Paulo Grupo Estado

Segurança
pública
Mapa da
violência
no Rio de
Janeiro

Violência Urbana
Ladrão mata PM no Rio

Diário
O Diário de Lore Dublon

Romeu Tuma
A trajetória do senador Romeu
Tuma

http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/brasil
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101127/not_imp646027,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3DGrupoAgre.com.br/Mooca%26adT%3DApartamento%2Bna%2BMooca%26adU%3Dwww.jalapao.com%26adT%3DQuer%2Bconhecer%2Bo%2BJalap%25C3%25A3o%253F%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHxYHBwpJlE2YcEzmOizN7B6hUKUg
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BvziI2C_xTIP3I8q0sQfB55xZ4Nzv8wHY_fm0GqDBnchBkJo7EAEYASDTwccHKAI4AFD37dKB_v____8BYM3w7oCsA6ABgNTh5AOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMDExMjcvbm90X2ltcDY0NjAyNywwLnBocIACAakCEH8L5wZroz7AAgHIAqCsoxOoAwHoA5gD6AOMA-gDwwf1AwAAAEQ&num=1&sig=AGiWqtxkTScaWYXFU5NMvEl0ehlyVuG22Q&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.grupoagre.com.br/lessence%3Fgoogle%3Dct
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BvziI2C_xTIP3I8q0sQfB55xZ4Nzv8wHY_fm0GqDBnchBkJo7EAEYASDTwccHKAI4AFD37dKB_v____8BYM3w7oCsA6ABgNTh5AOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMDExMjcvbm90X2ltcDY0NjAyNywwLnBocIACAakCEH8L5wZroz7AAgHIAqCsoxOoAwHoA5gD6AOMA-gDwwf1AwAAAEQ&num=1&sig=AGiWqtxkTScaWYXFU5NMvEl0ehlyVuG22Q&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.grupoagre.com.br/lessence%3Fgoogle%3Dct
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BwBXu2C_xTIP3I8q0sQfB55xZ96GpxAGLk8jgC5v398UG4IkcEAIYAiDTwccHKAI4AFCogtS9B2DN8O6ArAOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMDExMjcvbm90X2ltcDY0NjAyNywwLnBocKkCEH8L5wZroz7AAgGoAwHoA5gD6AOMA-gDwwf1AwAAAEQ&num=2&sig=AGiWqtx6CaRyLqFO3kXc0F1fGcwh_glDnw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BwBXu2C_xTIP3I8q0sQfB55xZ96GpxAGLk8jgC5v398UG4IkcEAIYAiDTwccHKAI4AFCogtS9B2DN8O6ArAOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMDExMjcvbm90X2ltcDY0NjAyNywwLnBocKkCEH8L5wZroz7AAgGoAwHoA5gD6AOMA-gDwwf1AwAAAEQ&num=2&sig=AGiWqtx6CaRyLqFO3kXc0F1fGcwh_glDnw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo--diz-hawking,639475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,palmeiras-da-vexame-e-cai-na-sul-americana,644844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,palocci-e-confirmado-na-casa-civil,645268,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101126/not_imp645375,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101126/not_imp645487,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,disputa-pelo-poder-abre-crise-interna-no-psdb,644806,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,bope-invade-vila-cruzeiro-com-tanques-da-marinha-e-traficantes-fogem,645130,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,seis-tanques-da-marinha-chegam-a-vila-cruzeiro-para-combater-traficantes,645130,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,boninho-promete-tudo-liberado-no-bbb-11,645194,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-mantem-marco-aurelio-garcia-e-reedita-politica-com-america-do-sul,645846,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/

http://tv.estadao.com.br/videos,acao-do-bope-na-vila-cruzeiro,125896,250,0.htm

http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=231&URL=/imoveis/busca-de-imoveis-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=232&URL=/carros&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=233&URL=/empregos/vagas/busca-de-vagas-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=234&URL=/mix/busca-mix.aspx&paramad
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/mapa-da-violencia-no-rio-de-janeiro,125835.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/ladrao-mata-pm-no-rio,125106.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-diario-de-lore-dublon,124812.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-senador-romeu-tuma,123000.htm

	www.estadao.com.br
	Liberdade está sempre em risco, diz FHC - brasil - Estadao.com.br


	I3L25vdF9pbXA2NDYwMjcsMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



