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Lula cobra aprovação de lei para regular
mídia
Em reunião com Executiva do PT, presidente diz que nem ele nem Dilma planejaram censurar
imprensa e cita reforma política como prioridade
20 de dezembro de 2010 | 22h 01

Vera Rosa, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - Na última reunião do ano com a Executiva Nacional do PT, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta segunda-feira, 20, ao partido que se dedique a três
prioridades no primeiro ano do governo de Dilma Rousseff: reforma política, marco
regulatório dos meios de comunicação e programas para a juventude.

"Quero ver quem vai afinar, hein?", disse Lula, segundo relatos de participantes do
encontro, quando citou a polêmica proposta de regulamentação da mídia. O projeto que
cria o marco regulatório da comunicação eletrônica ainda não foi enviado ao Congresso,
mas já desperta desconfianças sobre o interesse do governo em relação ao controle social
da mídia.

Ao abordar o assunto com os petistas, no Palácio da Alvorada, Lula deixou claro que
nem ele nem Dilma nunca planejaram censurar a liberdade de expressão. Para o
ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, o marco regulatório "vai garantir a
concorrência, a competição, a inovação tecnológica e o atendimento ao direito da
sociedade à informação".

Com o mesmo argumento, o futuro ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse
ao Estado que o governo não vai vigiar a mídia. "Agora, não é sensato simplesmente
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COMENTÁRIOS COMENTE TAMBÉM 

seguir Marcio Safanelli
Comentado em: Lula cobra aprovação de lei para regular mídia

21 de Dezembro de 2010 | 13h45

Não é preciso censurar a imprensa brasileira. ele já esta a serviço da desinformação ha muito e muitos
anos, bem antes do PT assumir o poder.

seguir Theubaldo Junior Vaccari
Comentado em: Lula cobra aprovação de lei para regular mídia

21 de Dezembro de 2010 | 13h24

Qual o motivo de tanto interesse na aprovação da lei para regular a mídia? Existem tantos outros assuntos
de interesse do povo brasileiro, que deveriam ser votados com urgencia e, o presidente da república, em
fim de mandato, preocupado com essa lei...Qual o motivo do Sr. presidente não tecer comentários a
respeito do aumento salarial concedido aos parlamentares? Deveria também, atrelar os aumentos de
aposentadorias, salário mínimo, salários dos trabalhadores aos percentuais concedidos aos
parlamentares.

seguir Solange Delocco Coutinho
Comentado em: Lula cobra aprovação de lei para regular mídia

achar que a imprensa pode tudo e o cidadão, o político - porque político também é gente
-, não tem direito a nada", reagiu Bernardo, hoje titular do Planejamento.

Brigas

A 11 dias de deixar o Palácio do Planalto, Lula pediu aos companheiros do PT que parem
de brigar internamente e também com os outros aliados, principalmente do PMDB, por
cargos no primeiro escalão. "A nossa prioridade é o governo Dilma e vocês precisam
ajudá-la", insistiu o presidente.

Diante da cúpula petista, Lula reafirmou o que já dissera ao ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu: fora do governo, quer desmontar a "farsa do mensalão" e trabalhar pela
reforma política, com financiamento público de campanha. O mensalão foi a maior crise
que atingiu o governo Lula, em 2005, e por pouco não resultou no impeachment do
presidente. Dirceu e outros réus do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal
(STF) serão julgados em meados de 2011.

Lula solicitou aos dirigentes do PT que defendam Dilma dos esperado bombardeio da
oposição e até mesmo de estocadas de partidos da base aliada. Lembrou que, durante o
escândalo do mensalão, o próprio PT ficou acuado. "Todos me achincalhavam na tribuna,
uma corrente do PT brigava com a outra e ninguém me defendia. Eu tinha pena de mim
mesmo", comentou o presidente.

Com o diagnóstico de que o PT - hoje com 30 anos - envelheceu, Lula também insistiu
para que o partido auxilie Dilma na preparação de programas para a juventude. Trata-se
de uma bandeira permanentemente levantada por Dirceu em seu blog.

Sem o ar choroso que marcou seu encontro com a bancada do PT no Congresso, na
semana passada, o presidente garantiu que deve tirar de um a três meses de férias.
Depois, pretende cuidar das relações com a América do Sul e a África, além de criar um
fórum de esquerda no Brasil. As cartas e todas as lembranças que ganhou nos oito anos
como presidente serão abrigados em uma espécie de memorial na Universidade Federal
do ABC.

Tópicos: Lula, Lei, Mídia, Aprovação, , Nacional, Política
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