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Aos proprietários dos meios de comunicação no Brasil, em especial aos donos da Revista Veja, 

dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, às redes de TV Record, e 

especialmente à Rede Globo de televisão (com todas as suas afiliadas e associadas). 

 

Vimos apresentar aos senhores a solicitação de que imponham aos meios de comunicação dos quais os 

senhores são os proprietários um comportamento condigno com os padrões internacionais de 

jornalismo ético e profissional, assim como com a liberdade de expressão de toda a sociedade. 

 

Constatamos que as empresas dos senhores estão abrindo mão do exercício do jornalismo. A 

tendenciosidade que se vai imprimindo ao noticiário, a partidarização na escolha das ênfases para o 

noticiário, a parcialidade na escolha dos atores que têm chance de oferecer posicionamento, a 

unilateralidade da quase totalidade das matérias, a ausência de espaço para o contraditório, tudo isso 

consiste na materialização desse abandono dos padrões de jornalismo de que necessitamos e que estão 

definidos nos meios de comunicação mais respeitáveis no mundo. 

 

Por favor, examinem as pesquisas sobre a credibilidade dos meios de comunicação no país (que, por 

qualquer motivo quase não são divulgados para os brasileiros) para perceber que o tema deste abaixo-

assinado não se refere a um problema menor. 

 

Do ponto de vista da liberdade de expressão, percebe-se uma mudez dos atores sociais. Mesmo 

quando um milhão de pessoas vão às ruas, o direito a voz fica restrito aos jornalistas e comentaristas 

da equipe das empresas de comunicação. Mesmo no caso de manifestações que são cobertas com 

maior apreço pelos senhores, os atores sociais quase não têm acesso ao microfone e suas falas somente 

aparecem editadas. 

 

Aliás, liberdade de expressão parece estar restrita hoje no Brasil à difusão das ideias dos senhores, por 

meio dos seus prepostos ou mesmo de colaboradores independentes, desde que corroborem com a 

linha propugnada pelos senhores. O fato de a comunicação social ser realizada principalmente por 

atores privados no país não transforma os processos de comunicação em simples mercadorias que 

possam ser manipuladas ao bel prazer dos senhores ou de seus prepostos. Há imperativos éticos e 

profissionais que devem ser respeitados na comunicação social. 

 

Não se admite que a opção partidária ou política dos senhores determine que um jogo de luz e sombra 

seja realizado com os temas de interesse nacional. Os exemplos de pesos e medidas diferentes no 

tratamento de diferentes atores sociais se espalham pelo noticiário todos os dias. Em alguns casos isso 

já foi sistematizado, como no exemplo do Manchetômetro, criado pela Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (http://www.manchetometro.com.br/). 

 

O que percebemos é que, num momento é um movimento social que sofre demonização, no outro é 

um partido político, no outro é um candidato. Quem quer que desagrade os senhores, passa a sofrer um 

cerco insuperável. 

 

Por favor, compreendam que os riscos desse abandono do jornalismo recaem sobre o futuro da 

democracia no Brasil e, por isso, vimos solicitar a providência de colocar nos trilhos o trabalho 

praticado pelos jornais e televisões de sua propriedade. 

  

 

Atenciosamente, 

 

Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 

Coordenadora CDC/SC 
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