
Mídia brasileira é elitista", diz Frei Betto 
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Na abertura do Fórum Brasil Fome Zero, o assessor especial da presidência criticou o tratamento 
que o programa recebeu na grande imprensa  
 
"Quem se propõe a realizar uma ação social precisa de credibilidade. Caso contrário, não mobiliza 
ninguém". A premissa destacada pelo presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew, na tarde desta 
terça-feira durante o Fórum Brasil Fome Zero, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, foi 
dirigida àqueles que já atuam ou pretendem atuar na área social. Na opinião de Grajew, existem 
poucos empresários "kamikaze". "O setor privado sabe que, ao se comprometer publicamente 
com um projeto social, atrai a atenção da mídia, da sociedade, do poder público, o que torna 
muito maior a cobrança em torno das suas ações", disse Grajew ao MMOnline.  
  
A feira Expo Fome Zero e o Fórum Brasil Fome Zero tiveram início hoje na capital paulista, com 
abertura realizada de manhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A programação se estende 
até a próxima quinta, dia 12.  
  
O tema do Fórum desta tarde foi Estratégia para a mobilização de pessoas e organizações na 
construção de um Brasil Fome Zero. Além de Grajew, participaram Frei Betto, assessor especial 
da Presidência da República, e André Spitz, presidente do Comitê de Entidades no Combate à 
Fome e pela Vida (COEP).  
  
Frei Betto descreveu todas as atividades do Fome Zero em 2003, que se concentraram - "por 
questões emergenciais e orçamentárias", segundo ele - no semi-árido nordestino e na região do 
Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. "As pessoas não têm uma idéia clara de como o 
programa tem funcionado, em parte porque a mídia brasileira é elitista, não cobre o que foge aos 
grandes centros", disse Frei Betto, que também é jornalista.  
  
A importância das campanhas de conscientização foi lembrada por Spitz, da COEP, como uma 
ferramenta poderosa para a mobilização da sociedade. "Por meio delas é possível romper a 
barreira da indiferença que construímos ao nosso redor", disse. Para os empresários, Spitz 
afirmou que a inclusão social envolve a formação de novos consumidores. "É preciso ajudar a 
construir os mercados, e não apenas explorá-los", afirmou.    
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