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“Não esperem que os partidos façam algo para enfrentar
o poder da mídia”
No seminário realizado na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a deputada
Luiza Erundina (PSB-SP) contou um pouco de sua luta solitária na Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara em defesa da proposta de um marco regulatório
para a mídia. “Não esperem que os partidos políticos façam algo para enfrentar o
atual esquema de poder da mídia. Só com pressão social. Sou uma voz isolada na
Comissão. Tento apenas incomodar um pouco".

Marco Aurélio Weissheimer

Porto Alegre - Como é de seu estilo, a deputada federal Luiza Erundina
(PSB-SP) não colocou panos quentes ao falar sobre a relação entre a mídia e
os políticos brasileiros, ou a imensa maioria deles, ao menos. “Não esperem
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que os partidos políticos façam algo para enfrentar o atual esquema de poder
da mídia. Só com pressão social”, disse Erundina no debate sobre a
democratização da mídia promovido, quinta-feira, na capital gaúcha, pela
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Associação Brasileira de
Empresas e Empreendedores de Comunicação (Altercom) e Intervozes –
Coletivo Brasil de Comunicação Social. 

“A sociedade”, acrescentou Erundina, “não é ouvida em questões estratégicas
relacionadas à comunicação social”. “Há muita omissão no Congresso Nacional
sobre esse tema”, garantiu a deputada que integra a Comissão de Ciência e
Tecnologia, onde a proposta do marco regulatório está em debate.

Debate talvez seja uma palavra exagerada para definir o que está ocorrendo
na Câmara, a julgar pelo relato da deputada Erundina. Segundo ela, os
parlamentares que integram a Comissão não estão muito interessados em
debater a sério o tema da regulação da comunicação social. A omissão que
ela aponta manifesta-se em outras atividades parlamentares também. “Muitas
vezes, os deputados avaliam pedidos de renovação de concessões de rádio e
televisão no escuro, sem dispor de dados objetivos para tomar uma decisão”. 

Essa situação não é causada simplesmente por desinteresse. Pelo contrário,
há muitos interesses em jogo. Segundo cadastro atualizado pelo Ministério das
Comunicações, 56 deputados e senadores aparecem como sócios ou têm
parentes no controle de emissoras de rádio e TV no Brasil.

“Sou uma voz isolada na Comissão de Ciência e Tecnologia, que discute o
marco regulatório da mídia. Tento apenas incomodar um pouco”, admitiu
Erundina, que lamentou o baixo número de parlamentares que se dedicam ao
tema, inclusive na comissão que o discute. Essa omissão, para a deputada,
prejudica a sociedade como um todo. “Não é que precisamos de um novo
marco regulatório. Não temos um marco regulatório da comunicação social no
Brasil. A democratização da mídia é mais importante hoje que a reforma
agrária para o avanço da democracia no Brasil”, defendeu Erundina. A
justificativa é simples: os principais adversários e obstáculos da reforma
agrária encontram, nos grandes meios de comunicação, generosos espaços
para propagandear suas ideias e atacar os defensores da reforma agrária,
procedimento que se repete em torno de outras demandas sociais também.

Plataforma para marco regulatório da mídia

como part idos  de  esquerda, não
disputaram  a  visão  de  segurança
pública e  de  polícia  com a  direita,  da
mesma  forma  que  ainda disputam
educação,  saúde e  desenvolvimento
com os  setores  conversadores  da
nossa  sociedade.  

Gleidson Renato Martins Dias |
01/08/2011

• - Intolerância com auxi l iares
denunciados  por corrupção ou  que  se
expõem  à  imprensa  força  presidenta
Dilma  Rousseff  a  pensar  no  futuro  de
dois  ministros  do  PMDB, o  segundo
maior  part ido  governista  e  ao  qual
pertence o  vice -presidente  Michel
Temer.  Wagner  Rossi,  da  Agricultura,  é
acusado  de  fraude  por servidor
exonerado por irregularidade.  Nelson
Jobim,  da  Defesa, embaraça Dilma  ao
revelar  publ icamente  voto em  José
Serra. Para  ministro  Gilberto  Carvalho,
confissão  de  voto era "desnecessária".  

Política | 01/08/2011

• - Apenas  48  horas  antes da  data
fatídica,  na  qual  o  governo poderia
deixar de  cumprir  suas  obrigações
financeiras,  Obama  informou que  o
acordo  eleva  o  teto  da  dívida
(atualmente  de  14,3  tr i lhões  de
dólares)  e  propõe  cortes de
aproximadamente  2,5  tr i lhões  nos
gastos  públ icos,  ao  longo dos próximos
dez anos. Embora  não  seja  o  acordo
desejado,  disse  Obama,  ele  põe  f im a
um  processo  demasiadamente  longo e
desordenado.  O  art igo  é  de  David
Brooks,  do  La  Jornada.  

Internacional | 01/08/2011

• Ultra-capitalismo: do terrorismo ao
calote mundial - Por  que  não  podemos
classif icar  o  terrorista  norueguês como
ultra -capital ista?  Por  que  temos que
nos conformar  com o  rótulo  na  capa da
revista  Veja,  que  o  chama  de  ultra -
nacional ista,  ou  com as  variantes
usadas  no  restante  das corporações  de
mídia.  

Marcelo Salles | 31/07/2011

• Rupert Murdoch não dá o braço a
torcer - Os  jornal istas  norte -americanos
devem  agora  não  só  debruçar -se  na
investigação  sobre  as  operações  da
News  Corp. nos Estados Unidos  para
denunciar  os  possíveis del i tos
cometidos  pela empresa,  mas também
a  ameaça  que  os  conglomerados
midiát icos desenfreados  como o
império  de  Murdoch representam para
a  democracia.  

Amy Goodman | 31/07/2011
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Na mesma linha da deputada Erundina, a jornalista Bia Barbosa, integrante do
Conselho Diretor do Intervozes, manifestou pessimismo quanto à possibilidade
desse debate avançar no Congresso Nacional. Ela lembrou o caso da
Argentina, onde a “Ley de Medios” saiu com muita pressão popular. “Aqui tem
que ocorrer o mesmo”, resumiu. Bia Barbosa defendeu a necessidade de
discutir inclusive questões relativas a conteúdos, lembrando o caso recente de
uma TV na Paraíba que exibiu, ao meio dia, cenas de um estupro de uma
criança. “Não defendemos censura prévia para evitar casos como este, mas
tem que haver responsabilização para esse tipo de prática. Achei lamentável a
declaração da presidente Dilma de que o único controle que interessa é o
controle remoto”, disse ainda a jornalista.

O principal temor das entidades da sociedade civil interessadas neste debate,
assinalou a representante do Intervozes, é que o processo do marco
regulatório seja prorrogado ad infinitum. Bia Barbosa divulgou o endereço
www.comunicacaodemocratica.org.br que traz a plataforma da sociedade civil
para o marco regulatório da comunicação. 

O texto é fruto de debates acumulados ao longo das últimas décadas, em
especial na primeira Conferência Nacional de Comunicação (Confecom),
realizada no final do ano passado, em Brasília. Esses debates foram
sistematizados no seminário Marco Regulatório – Propostas para uma
Comunicação Democrática, realizado pelo Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC), com a participação de outras
entidades regionais e nacionais, em maio deste ano, no Rio de Janeiro. A
primeira versão do documento foi colocada em consulta pública aberta,
recebendo mais de 200 contribuições, que foram analisadas e parcialmente
incorporadas no texto.

A Plataforma da Sociedade Civil apresenta quatro razões em defesa de um
novo marco regulatório para as comunicações no Brasil: (i) a ausência de
pluralidade e diversidade na mídia atual, que estaria esvaziando a dimensão
pública dos meios de comunicação; (ii) a legislação brasileira no setor é
arcaica e defasada, não estando adequada aos padrões internacionais de
liberdade de expressão e não contemplando questões atuais, como as
inovações tecnológicas e a convergência de mídias; (iii) a fragmentação da
legislação atual, composta por várias leis que não dialogam umas com as
outras nem guardam coerência entre si; e (iv) a Constituição Federal de 1988
continua carecendo da regulamentação da maioria dos artigos relacionados à
comunicação (220, 221 e 223), deixando temas importantes como a restrição
aos monopólios sem nenhuma referência legal, mesmo após 23 anos de
aprovação.

• - As manchetes sobre  a  dívida
externa e  o  descumprimento  de
pagamentos  abundam nestes  dias  na
Europa.  Parece que  são o  eco do  que
aconteceu com a  crise  da  dívida  na
América  Latina nos anos oitenta.  Tal
como em  vários  países  da  Europa,  o
sobre -endividamento  na  América  Latina
foi  acompanhado pela voracidade e
irresponsabil idade  do  setor  f inanceiro
internacional.  Ontem  como hoje,
nenhum dos organismos internacionais
encarregados  de  supervisionar  o
sistema f inanceiro  internacional  viu  a
aproximação da  crise.  O  art igo  é  de
Alejandro  Nadal.  

Internacional | 31/07/2011

• - Ao  contrário  da  crença  popular,  o
dinheiro  que  circula  pelo mundo não  é
criado pelos  governos,  mas sim  pela
banca privada  em  forma  de
empréstimos,  que  são a  origem da
dívida.  Este  sistema privado  de  criação
de  dinheiro  tornou -se  tão  poderoso nos
últ imos dois  séculos  que  passou  a
dominar  os  governos  em  nível  mundial.
No  entanto,  este sistema contém  em  si
próprio  a  semente  da  sua destruição e
é  o  que  estamos  experimentando na
crise  atual.  Dados os  seus  níveis
colossais,  trata -se  de  uma  dívida
impagável.  

Economia | 31/07/2011

• - Cerca  de  cem pesoas  morreram
neste domingo  e  dezenas  f icaram
feridas  num  ataque do  Exército  sír io
em  Hama,  no  centro  da  Sír ia,  de
acordo  com um  balanço  do
Observatório Sír io  dos Direitos  do
Homem.  Tanques do  Exército  sír io
invadiram a  cidade  de  madrugada,
depois  de  a  terem  cercado  durante
quase um  mês,  numa  tentat iva  de
impedir  as  manifestações contra  o
Presidente  Hafez al -Assad.  Desde que
começaram  os  protestos  no  país,  a
repressão já  teria  causado  1900
mortos,  dos quais  1500  eram  civis,
segundo  um  balanço  do  Observatório
Sír io  dos Direitos  do  Homem.  

Internacional | 31/07/2011

• - Esse  seu correspondente  para  o
Oriente  Médio não  está prometendo
nada,  talvez,  talvez,  nada  é  garantido,
mas é  possível  que  esteja  próximo  –  e
como detesto  esse  cl ichê  –,  para  a
Sír ia,  o  ponto  de  não - retorno. 100  mil
pessoas (no mínimo)  nas ruas  de
Homs;  há  notícias de  deserções entre
os  soldados  da  academia  mil i tar  sír ia.
Um  trem inteiro descarr i lado –  por
agentes  “sabotadores” segundo
autoridades  sír ias;  pelo próprio
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Envie para um amigoVersão para Impressão

O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, quando a televisão
estava engatinhando no Brasil, lembrou Venício Lima, sociólogo, jornalista e
professor da Universidade de Brasília (UnB). As mudanças tecnológicas,
observou, são uma das razões para justificar um novo marco regulatório da
mídia. Outra muito importante, disse Venício Lima, é dar voz a quem hoje
não tem direito a ela. “Só há liberdade de imprensa com muitas vozes, sem
monopólio e com a máxima dispersão de propriedade”, defendeu. 

O professor da UnB também criticou a confusão deliberada feita entre os
conceitos de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. “Uma coisa é a
liberdade individual de expressão, outra é a transformação da imprensa em
grandes corporações”. 

E a liberdade de expressão, acrescentou Venício Lima, é incompatível com o
monopólio no setor. “A propriedade cruzada dos meios de comunicação
consolidou grupos empresariais que são proibidos pela Constituição. O
mercado de comunicação precisa ter regulação, entre outras razões, para que
haja competição entre as empresas e não monopólio”. 

Paradoxo aparente, a defesa da regulação anda de mãos dadas com um
princípio que, em tese, é fundador do capitalismo: a competição. Pela
resistência que vem opondo ao debate sobre a regulação, as grandes
empresas de mídia parecem ter rompido definitivamente com esse princípio.
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Leia Mais
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• Ipea diz que desigualdade caiu 22% e entra na briga contra IDH : Diferença  na
renda  domici l iar  recua  22%  de  1980  a  2010,  segundo  Inst i tuto  de  Pesquisa
Econômica  Apl icada.  Presidente  do  Ipea,  Marcio  Pochmann,  reforça  crít icas do

governo,  segundo  os  manifestantes  que
exigem  o  f im do  governo do  part ido
Baath.  E  t iroteios  à  noite,  em
Damasco.  O  art igo  é  de  Robert  Fisk.  

Internacional | 31/07/2011

• - Wall  Street  sabe que  para  ter  votos
suficientes no  Congresso  para  destruir
o  New  Deal,  o  Social  Securi ty,  o
Medicare  e  o  Medicaid,  é  preciso  ter
um  presidente  democrata no  comando.
Um  congresso democrata bloquearia
qualquer  tentat iva  republ icana de  fazer
o  t ipo  de  corte  que  Obama  está
propondo.  Mas a  oposição  democrática
f ica  paral isada quando o  próprio
presidente  Obama  –  o  presidente
l iberal  por excelência,  o  Tony  Blair
americano  –  age  como o  chefe de
torcida  para  cortar  direitos  e  outros
gastos  sociais.  O  art igo  é  de  Michael
Hudson.  

Internacional | 31/07/2011
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