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AS CARAS

ESPECIAL

JOSÉ DE MELLO CORRÊA
O secretário em São José será
réu em ação sobre fraudes
nos contratos de coleta de
lixo na cidade.

5 FRASES

EE

Imprensa e
democracia
no Brasil
João Doria
Governador
de São Paulo

DAVI ALCOLUMBRE
O presidente do Senado
cogita votação da reforma
da Previdência na próxima
semana.

JAIR BOLSONARO
O presidente defendeu a
ditadura militar no Chile,
entre 1973 e 1990, gerando
nova polêmica.

BORIS JOHNSON
O primeiro-ministro
britânico perdeu maioria
no Parlamento no início da
semana.

ANTHONY GAROTINHO
Juntamente com a esposa,
o ex-governador do Rio foi
preso no início da semana,
mas liberado depois.

As grandes democracias se
constroem e se mantêm pelo
respeito a alguns valores absolutos: o voto secreto e universal,
a separação entre os Poderes,
o cumprimento de decisões da
Justiça e a liberdade de opinião.
Acredito na democracia liberal,
com seu respeito aos indivíduos, o estímulo pela igualdade
de oportunidades e a liberdade
de opiniões.
Ditadura e censura são o inverso de democracia e liberdade.
Nossa Constituição inscreveu
a liberdade de imprensa como
cláusula pétrea, que não pode
ser modificada nem por emenda
constitucional.
Há exatos dez anos, o STF
decretou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, criada
pelo regime militar. Foi um julgamento histórico. Para quem
viveu na própria pele os malefícios de uma ditadura, com
perseguições políticas e censura prévia aos meios de comunicação e à produção cultural, a
decisão do Supremo representa uma garantia de que nossa
democracia seguirá robusta e
respeitada.
Defender a liberdade de imprensa significa defender o direito à crítica - e estar preparado para ouvi-la. Porque, numa
democracia, não é a imprensa
que se molda a governos e governantes. São os homens públicos que precisam saber ouvir
e, mesmo diante de avaliações
injustas, entender e tolerar críticas. Logicamente, excessos
devem ser punidos.
Num tempo marcado pela
animosidade nas redes sociais,
produção de fake news e radi-

calização ideológica, precisamos de mais imprensa e mais
democracia. Devemos fortalecer veículos e respeitar profissionais.
No mundo inteiro, a indústria da comunicação vive sob
transformação profunda. Como
ocorre em quase todas as atividades da era digital, a imprensa
precisa se modernizar para se
fortalecer. Ajustar-se ao tempo,
antecipar tecnologias e aprimorar sua autorregulamentação.
Para ser melhor e mais justa.
Em São Paulo, nós apoiamos
o fortalecimento tecnológico da
mídia eletrônica. Criamos duas
linhas de crédito de incentivo a
emissoras de rádio e TV. A DesenvolveSP financia máquinas
para que emissoras AM migrem
para FM e também equipamentos de energia renovável.
É certo que golpes de retórica
sempre terão espaço e audiência
próprios. Na imprensa ou fora
dela. Os excessos de opinião
têm previsão legal como crimes
de calúnia, injúria e difamação.
Também podem ser objeto de
reparação por dois mecanismos
da Constituição: o direito de resposta e a indenização por dano
material, moral ou à imagem.
Não existe liberdade econômica sem liberdade de opinião, e
vice-versa. É assim que funcionam as sociedades abertas e as
democracias liberais. E esse é
o melhor caminho para que o
Brasil reencontre o rumo perdido. Criando um novo ciclo de
desenvolvimento econômico,
que leve à modernização do
País, à geração de novos empregos e ao bom diálogo com a
sociedade brasileira.

.

“Não compartilho em absoluto
a alusão feita pelo presidente
Bolsonaro a respeito de uma expresidenta do Chile (morte do
pai dela)”
Sebastián Piñera
Presidente do Chile
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“O que há de mais importante
para um pastor do que
encontrar-se com os seus
jovens? Vocês são importantes!
Precisam saber disso”
Papa Francisco
Líder da Igreja Católica
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“Certamente, haverá um texto
(na Câmra dos Deputados)
que vai gerar convergência na
Câmara entre ambientalistas e o
agronegócio”
Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Presidente da Câmara
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“Os resultados de julho e agosto
inspiram cuidados. Alguns
resultados são bons, outros nem
tão bons. Agosto é o fim de um
período complicado na economia”
Adolfo Sachsida
Sec. Política Econômica
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“A Coreia do Sul é fonte de
inspiração permanente para
o Brasil. A Coreia deve ser um
parceiro fundamental para
comércio e investimentos”
Ernesto Araújo
Min. Relações Exteriores
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gurar que nada seja roubado
ou furtado do estabelecimento. Caso algo aconteça,
chama-se o gerente e a polícia. Ali acaba o trabalho do
segurança. Quiseram fazer
justiça com as próprias mãos,
deu nisso! Bem feito! Tomara
que os três vão para a cadeia, pois ambos cometeram
crime.
Sarah Claudino
São José dos Campos
DESCONTO - CONTA DE LUZ
É muito pouco divulgado, se
fosse mais divulgado com toda
certeza mais pessoas aprovei-

tariam esse benefício.
Stefany Fagundes
Taubaté
SUICÍDIOS
Infelizmente a cidade de
Taubaté tem um destaque na
reportagem. Cientificamente provado que uma grande
porcentagem de casos de
suicídio está relacionado a
falta de emprego. Ou seja,
falta de geração de empregos, mente vazia com contas
para pagar, oficina do diabo.
Muito tempo divagando sem
objetivo, infelizmente.
Cristina Guimarães Curtu
Taubaté

PREVIDÊNCIA EM TAUBATÉ
A prefeitura já não consegue repor a inflação nos
últimos anos, esse ano não
repôs nada, agora não quer
pagar o buraco de quase R$
6 bilhões ao IPMT (Instituto
de Previdência Municipal de
Taubaté). Acho que o servidor municipal vai ficar sem
aposentadoria.
Drielle Rumich
Taubaté
CORTE DE BOLSAS
O dinheiro da Lava Jato, que
foi recuperado, dá pra pagar
isso e muito mais. Se liga,

povo do circo.
Alex Balestero
Taubaté
CORTE DE BOLSAS 2
Isso aí: destrói o mínimo de
ciência e tecnologia que ainda resta. E daí pagamos royalties para os Estados Unidos.
Sergio Canineo
Taubaté
INDÚSTRIA
Antes das políticas de terceirização e precarização
dos empregos a Volkswagen
empregava mais de 7.000
funcionários.

Itamar Alves
Taubaté
EMPREGO EM TAUBATÉ
Peça ao governador (de São
Paulo) para inter vir pela
CSN e Huawei (empresas),
pois essa cidade clama por
emprego. Você já disse no
seu portal que ficamos em
último lugar este mês na
geração de empregos, no
Vale? Menos 195 postos de
trabalho, e o senhor prefeito
querendo desviar o foco com
ponte estaiada?
Vitor Camargo
Taubaté
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