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Ainda mais diante de episódios que
levantam dúvidas entre a liberdade
de imprensa e a espionagem. Não

podemos admitir espionagem
política

DEBATE

Ideli diz que é impossível o governo não participar do
debate sobre marco regulatório da mídia
Adriana Vasconcelos (adrianav@bsb.oglobo.com.br)
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BRASÍLIA - A ministra da Secretaria de

Relações Institucionais, Ideli Salvatti,

admitiu neste sábado que o governo não

terá como ficar fora da discussão proposta

pelo PT sobre o marco regulatório da mídia.

A ministra reiterou, no entanto, o

compromisso do governo e mesmo dos

petistas com a "defesa intransigente da

liberdade de imprensa". Assim como a

reforma política, Ideli defende que

qualquer iniciativa sobre esse assunto deva partir dos partidos políticos e não do governo. O

texto-base da resolução política, aprovado quase por unanimidade no IV Congresso Nacional do

partido, já incluía pelo menos quatro artigos sobre "democratização dos meios de

comunicação".

_ Impossível dizer que não vai ter uma participação do governo neste debate. Mas o

protagonismo sobre esse tema deve ser capitaneado pelos partidos políticos _ adiantou a

ministra.

CONGRESSO DO PT:Regulamentação da mídia não é censura, diz Gilberto Carvalho

VÍDEO:Petistas falam sobre regulação da mídia

EX-PRESIDENTE:Lula critica imprensa em discurso no IVº Congresso do PT

Para Ideli, o momento é oportuno para se

reabrir esse debate sobre o marco

regulatório da mídia.

_ Ainda mais diante de episódios que

levantam dúvidas entre a liberdade de

imprensa e a espionagem. Não podemos

admitir espionagem política _ observou a

ministra, sem citar diretamente a reportagem da revista "Veja" que denunciou o ex-ministro e

deputado cassado José Dirceu de estar tentando desestabilizar o governo de Dilma Rousseff.
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Ministra participou de votação do texto em congresso do PT

Pouco antes, a ministra participou da votação do texto base da resolução política que foi

apresentado no IV Congresso Nacional do PT que dedica pelo menos quatro artigos à

"democratização dos meios de comunicação". A proposta ressalta, no entanto, que para o PT "é

questão de princípio repudiar, repelir e barrar qualquer tentativa de censura ou restrição à

liberdade de imprensa", mas 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 salienta ainda que "a inexistência 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 consideram também que "a crescente

partidarização, a parcialidade e a afronta aos fatos como sustentação do notíciário preocupam

todos os que lutam por meios de comunicação que sejam efetivamente democráticos".

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 comunicações. 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, acrescentando que a proposta defendida agora pelo PT é mais branda do que outras

que chegaram a constar de antigas resoluções do partido _ Nesta, por exemplo, não se falar em

controle social da mídia.

Durante o intervalo dos debates, o ex-deputado José Dirceu reuniu-se com um grupo de aliados

para avaliar se ainda seria necessária a aprovação de uma moção em solidariedade a ele por

conta da reportagem da revista "Veja". A avaliação feita pelo grupo é que Dirceu já teria

garantido o aval do partido na abertura do IV Congresso Nacional do PT, quando foi aclamado

com os gritos de "Dirceu, guerreiro, do povo brasileiro" e contou ainda com apoio público do

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Arthur Henrique, porém, defendeu

logo na abertura do encontro petista a aprovação de uma moção de repúdio à revista "Veja",

em favor de Dirceu. Se ele insistir em apresentá-la, isso só deverá ser votado no domingo.
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