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IV CONGRESSO NACIONAL

PT convoca mobilização da militância e da sociedade
para debater regulação de mídia
Maria Lima (marlima@bsb.oglobo.com.br)
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BRASÍLIA - O IV Congresso Nacional do PT

terminou neste domingo com a aprovação

de uma moção que reforça o texto da

resolução política do partido, votada na

véspera, que propõe a discussão do marco

regulatório da mídia. A expectativa do

presidente nacional do PT, deputado Rui

Falcão (SP), é que o governo encaminhe

para o Congresso Nacional uma proposta a

respeito. A moção, na verdade, é um

texto detalhado sobre a postura dos

petistas a respeito das atividades de imprensa.

VÍDEO: Ricardo Berzoini defende regulamentação da mídia

RESOLUÇÃO: Leia a íntegra da resolução aprovada no congresso do PT

Além da moção, foi aprovada emenda ao texto da resolução aprovada na véspera pedindo

mobilização dos filiados para a defesa de todos os pontos do texto, inclusive o marco

regulatório da mídia. A emenda "convoca o partido e a sociedade na luta pela democratização

da comunicação no Brasil".

- Há um marco regulatório que foi deixado pelo governo Lula e que vem sendo revisado pelo

ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Imagino que quando estiver concluído, irá para o

Congresso Nacional - observou Falcão.

- Foi aprovada uma moção. Mas é uma posição do partido - acrescentou o líder do PT no

Senado, Humberto Costa (PE), que conduziu os trabalhos do Congresso.

Partido aprova ampla política de alianças

Além disso, o PT aprovou uma ampla política de alianças para as eleições municipais de 2012. O

partido rejeitou todas as emendas que queriam limitar as coligações apenas com partidos de

centro-esquerda. Esse tipo de orientação sempre costumava ser aprovada.

O texto genérico permite coligações com o PMDB e até com o PSD, ainda nem criado. Para isso,
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Se a midia quer mesmo defender a sociedade e o patrimônio público, por que as Organizações Globo, por

a direção do partido impediu a votação de uma emenda que proibia coligações com o PSD,

diante de um quorum baixo.

- Aprovamos, pela primeira vez, uma política ampla de alianças - disse o líder do governo na

Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (SP).

Ainda foi rejeitada proposta de tendência mais radical de proibir coligações com o PMDB.

No caso da oposição, o PT diz que "PSDB, DEM e PPS são adversários". Mas o texto genérico

permite, no futuro, acertos em locais como Belo Horizonte (MG). O texto diz que estão

proibidas coligações com esses partidos em chapas, ou seja, para prefeito e vice. Mas não

proíbe explicitamente alianças proporcionais, ou seja, para vereador.

Para o presidente regional do PT de Minas, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), isso permite

que em Minas eles façam coligações com tucanos, se for o caso, desde que a chapa não tenha

nome do PSDB
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