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Para ministros, governo terá de debater mídia

‘Não acho pertinente confundir regulamentação com censura’, diz Gilberto Carvalho, em congresso
do PT
Adriana Vasconcelos 
Cristiane Jungblut

BRASÍLIA. A decisão do PT de propor a reabertura da discussão do marco regulatório da mídia — que a
presidente Dilma Rousseff havia decidido engavetar logo no início de seu governo — ganhou ontem o apoio
público de pelo menos dois integrantes de sua equipe. Os ministros Gilberto Carvalho (Secretaria Geral da
Presidência) e Ideli Salvatti (Secretaria de Relações Institucionais) não só admitiram que consideram
oportuna a proposta do partido, como preveem que será impossível o governo ficar fora desse debate. As
declarações foram dadas durante o IV Congresso Nacional do PT, ontem em Brasília.
Os dois ministros garantiram, no entanto, o compromisso “intransigente” do PT e do governo da presidente
Dilma com a defesa da liberdade de imprensa. Mas, enquanto Carvalho sugere que o ponto de partida do
debate sobre o marco regulatório da mídia possa ser o projeto elaborado, no governo Lula, pelo ex-ministro
Franklin Martins (Comunicação Social) — e que está atualmente em análise no Ministério das
Comunicações —, Ideli Salvatti defende que essa discussão deve ser capitaneada pelos partidos políticos.

Gilberto Carvalho: críticas ao debate são injustas
Ao chegar ontem ao IV Congresso Nacional do PT, o secretário-geral da Presidência considerou injustas as
críticas ao debate sobre a regulamentação da atividade da mídia. Carvalho disse que tanto o governo do
ex-presidente Lula como o da presidente Dilma Rousseff sempre defenderam a liberdade de imprensa e
que, por isso, não podem ser chamados de autoritários por discutir a questão. E acrescentou que não se
deve confundir esse debate com as moções em defesa do ex-ministro e deputado cassado José Dirceu.
— O projeto de regulamentação da mídia no Brasil é um debate que o país tem que enfrentar. Não acho
pertinente confundir regulamentação com censura. Acho muito estranho, porque isso pode fazer bem para a
mídia séria. Os oito anos do governo do presidente Lula e os oito meses do governo da presidente Dilma
não permitem, não autorizam qualquer tentativa de nos tachar de autoritários. Poucos governos foram tão
execrados como os nossos. O projeto que está no Ministério das Comunicações não vai nessa linha. Acho
um certo oportunismo isso — afirmou Carvalho.
Embora reconheça que o governo não terá como ficar fora da discussão proposta pelo PT sobre o marco
regulatório da mídia, a ministra Ideli defende que qualquer iniciativa deve partir dos partidos políticos, e não
do governo.
— Impossível dizer que não vai ter participação do governo neste debate. Mas o protagonismo sobre esse
tema deve ser capitaneado pelos partidos políticos — defendeu a ministra.
O texto-base da resolução política, aprovada ontem quase por unanimidade, já incluía pelo menos quatro
artigos sobre "democratização dos meios de comunicação".
A despeito das duras críticas feitas à mídia, um trecho da proposta assegura que, para o PT, “é questão de
princípio repudiar, repelir e barrar qualquer tentativa de censura ou restrição à liberdade de imprensa”.
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Em seguida, defende que “o jornalismo marrom” praticado por alguns veículos, “que às vezes chega a
práticas ilegais, deve ser responsabilizado toda vez que falsear os fatos ou distorcer informações para
caluniar”.
O texto da resolução política, que deverá ser concluído hoje, ressalta também que “a existência de uma Lei
de Imprensa, a não regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da propriedade cruzada de
meios, o desrespeito aos direitos humanos presente na mídia e o domínio midiático por alguns poucos
grupos econômicos tolhem a democracia”.
Os petistas afirmam também que “a crescente partidarização, a parcialidade e a afronta aos fatos como
sustentação do noticiário preocupam todos os que lutam por meios de comunicação que sejam efetivamente
democráticos”.
Na defesa da proposta, argumentou que outros países democráticos têm regulamentação e disse que até a
Associação Nacional de Jornais (ANJ) deveria entrar no debate, porque isso ajudaria a “mídia séria”:
— Todos os países democráticos têm regulamentação (da atividade) de imprensa.

“Somos contrários à censura”, diz líder petista
O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), foi outro que saiu em defesa da proposta do
PT de reabrir o debate sobre a democratização dos meios de comunicação. E garantiu que não há diferença
entre o que defende o partido e o governo Dilma.
— Defendo uma autorregulação semelhante ao que existe hoje no Conar — explicou o líder governista,
referindo-se à entidade de autorregulação do setor publicitário. Ele acrescentou que a proposta defendida
pelo PT é mais branda do que outras que constaram de antigas resoluções do partido: — Nesta, por
exemplo, não se fala em controle social da mídia.
Na mesma linha, o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP), lembrou que o PT sempre defendeu a
regulação das atividades da mídia e que a ideia é impulsionar esse debate também dentro do governo. Na
opinião do líder petista, não se pode ter medo de enfrentar o tema.
— Acho importante que essa intenção aconteça. A proposta será atualizada e orientada pelos valores da
liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Somos contrários à censura, qualquer interferência.
Agora, regular muito mais do que isso. Não podemos temê-la, porque todos os debates foram feitos no
Brasil sobre isso, por que não sobre esse tema? — afirmou Paulo Teixeira.
Sacramentadas na aprovação do texto-base da resolução de conjuntura política ontem, as críticas à
imprensa e a proposta de aprovar uma regulação das atividades da mídia devem ser reforçadas hoje com
uma moção denominada "PT: compromisso com uma agenda estratégica para comunicações no Brasil”, no
encerramento do IV Congresso Nacional do PT.
No encerramento do encontro, hoje, o PT deve aprovar resolução ainda mais dura sobre a mídia. A
proposta quer proibir, por exemplo, que políticos e ocupantes de cargos públicos sejam donos de rádios e
TVs. O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Teixeira (SP), defendeu essa tese, mas ela não tem
aprovação unânime.
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