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Decisão é mobilizar sociedade e levar tema ao Congresso;
moção de apoio a Dirceu não foi votada

BRASÍLIA. Diante da repercussão negativa e do desconforto
da presidente Dilma Rousseff com o assunto, o 4º Congresso
Nacional do PT reforçou em sua resolução política um apelo
à militância e à bancada federal por uma mobilização da
sociedade para que o governo encaminhe, e o Congresso
Nacional aprove, o marco regulatório de mídia.

O congresso do PT convoca "o partido e a sociedade na luta
pela democratização da comunicação no Brasil, enfatizando a
importância de um novo marco regulatório para as
comunicações, que, assegurando de modo intransigente a
liberdade de expressão e de imprensa, enfrente questões
como o controle de meios por monopólios, a propriedade
cruzada, a inexistência de uma Lei de Imprensa, a
dificuldade para o direito de resposta, a regulamentação dos
artigos da Constituição que tratam do assunto, a importância
de um setor público de comunicação e das rádios e
televisões comunitárias".

O presidente do PT, deputado Rui Falcão (SP), cobrou do
governo que encaminhe para o Congresso a proposta
elaborada durante o governo Lula pelo ex-ministro Franklin
Martins, mas que foi engavetada pelo ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo, no governo Dilma.

- Há um marco regulatório deixado pelo governo Lula, que
vem sendo revisado pelo ministro Paulo Bernardo, das
Comunicações. Imagino que, quando estiver concluído, irá
para o Congresso - disse Falcão.

Em relação à postura do PT sobre mídia, afirmou:

- O partido é uma coisa. O governo é outra. Temos agenda
própria, nós a defendemos, e ela não contrasta com o
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governo que apoiamos. Não fazemos pressão sobre o
governo. Chegando o marco regulatório ao Congresso,
temos todo o direito de expor nossas opiniões.

Na moção aprovada ontem, os petistas assumem o
compromisso de "fortalecer o papel regulador do Estado no
setor de comunicações e de se mobilizar para aprovar o
marco civil da internet, democratizar a distribuição das
verbas de publicidade (...) e vedar concessão e permissão de
outorgas de radiodifusão à política e a ocupantes de cargos
públicos em exercício da função, bem como formas de
concentração empresarial, a exemplo da propriedade
cruzada, que levem ao abuso do poder econômico".

Falcão deixou clara a intenção do PT de limitar a propriedade
de veículos de comunicação:

- São grupos que detêm mais de um veículo, e deveria
haver algum nível de limitação, como nos Estados Unidos.
Limitação à propriedade, não a conteúdos.

O PT recuou na intenção de fazer uma moção de apoio ao
ex-ministro e deputado cassado José Dirceu. Havia temor de
que a aprovação do marco regulatório da mídia ficasse
vinculada à reportagem da revista "Veja" que acusa Dirceu
de tentar desestabilizar o governo Dilma.

A desculpa foi outra. Dirceu disse ao GLOBO que pediu que
não fosse apresentada a moção, pois considerou a iniciativa
desnecessária depois do apoio recebido do ex-presidente
Lula, sexta-feira à noite, na abertura do congresso.

- Não há necessidade de moção. Já fui muito aplaudido
sexta-feira - disse Dirceu.
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