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Radar Global. Leia no blog as
principais notícias da semana

Oque as pessoas ricas
fazem com seus im-
périos de mídia é um
assunto polêmico
em todas as democra-
cias ocidentais. Essa

propriedade não é apenas uma fonte
de lucro privado; é uma fonte de po-
der público, um meio de moldar o
mundo para ajustá-lo aos próprios in-
teresses.

Políticos cortejam editores e pro-
prietários de mídia pela excelente ra-
zão de que estes podem trazer votos
e influir na opinião pública.

Essa é a razão para a maioria das
democracias desenvolver regras
complexas sobre propriedade da mí-
dia. A Grã-Bretanha, surda para sua
importância, é muito branda. Ela não
impõe nenhum requisito de naciona-
lidade; não policia atentamente a par-
ticipação em qualquer mercado de
mídia de um proprietário, nem faz
exigências sobre a limitação do po-
der dos donos para abocanhar partici-
pação em outros campos da mídia;
nem sequer se importa o bastante pa-
ra evitar o controle do mercado.

O pressuposto tem sido que uma
legislação de competição aplicada
com moderação juntamente com a
autorregulamentação é tudo que a
Grã-Bretanha precisa, sem se preocu-
par muito com as consequências polí-
ticas e culturais. Esta é, eu proponho,
a atitude de uma civilização decaden-
te que está perdendo seu orgulho e
seu senso de finalidade nacional.

Assim, ninguém mexe uma palha
pelo fato de os títulos do Independent,
juntamente com o único jornal notur-
no de Londres, pertencerem a um oli-
garca russo com alegados vínculos
com a antiga KGB.

Richard Desmond, que fez fortuna
com pornografia, pôde estender sua
propriedade de mídia dos títulos do
Express ao Channel 5 sem nenhuma
objeção. Os irmãos Barclay, donos
dos títulos Telegraph, estão domicilia-
dos nas Ilhas do Canal. E o caso mais
famoso de todos, a News Internatio-
nal (NI) de Rupert Murdoch, que já é
a força dominante no mercado jorna-
lístico britânico, está surgindo como
o ator dominante na televisão britâni-

ca também, graças à Sky, cujo controle
absoluto está tentando adquirir.

O único outro país que se aproxima
dessa atitude extraordinária de nexo en-
tre propriedade de mídia e poder é a
Itália – com resultados sinistros.

O professor Manuel Castells, o gran-

de estudioso da nova era da mídia, anali-
sa o surgimento dos “infocapitalistas”
que constroem redes de negócios e po-
der político que se reforçam mutuamen-
te com a posse da produção de informa-
ção e conhecimento. Silvio Berlusconi é
o mais importante deles – o ministro

“infocapitalista” por excelência que mo-
difica as leis para acomodar a ascensão
de seu império empresarial e depois usa
descaradamente o poder decorrente pa-
ra trazer a opinião pública para o seu
partido e publicar matérias caluniosas
sobre adversários políticos.

A opinião bem pensante na Grã-Breta-
nha abana a cabeça, acreditando que es-
ses usos gritantes da mídia em causa
própria não poderiam ocorrer aqui.
Mas poderiam e ocorrem. A News Inter-
national não tem menos poder em vá-
rias mídias do que a Mediaset de Berlus-
coni, e apesar de seu dono não ser um
político ativo, ela se tornou o principal
ator na cena política e midiática britâni-
ca, perseguindo interesses que se esten-
dem da regulação a quem vai governar.

Esse é o contexto para se entender a
crise crescente enfrentada por Andy
Coulson, o secretário de imprensa do
primeiro-ministro, David Cameron, so-
bre a potencial extensão do grampo ile-
gal de telefones celulares para o correio
de voz dos famosos quando era editor
do News of the World, o principal tabloi-
de dominical do plantel da News Interna-
tional.

Grampos. Agora, a revista do New
York Times publica novas evidências de
repórteres do jornal durante a editoria
de Coulson insistindo na extensão dos
grampos de telefones celulares, como
os inquéritos iniciais da Scotland Yard
sugeriram, mas que a NI sistematica-
mente negou. A NI argumenta que o ca-
so se limitou ao ex-repórter que cobria a

família real, Clive Goodman, que pas-
sou alguns meses na prisão pelo delito
que provocou a renúncia do próprio
Coulson.

Na semana retrasada, outro repórter
do jornal foi suspenso, de novo, acredi-
tamos, por suspeita de grampo telefôni-
co. Coulson disse repetidas vezes que
não sabia de outros grampos além do
praticado por Goodman e se recusa a
comentar de novo o assunto.

Há a crítica usual de que, no mínimo,
Coulson está exposto por seus erros de
julgamento: se ele não sabia daquilo, de-
veria saber. Por inferência, a mesma acu-
sação caberia a seu chefe, Cameron.
Mas o premiê é obrigado a aceitar a pala-
vra de seu secretário de imprensa, a me-
nos que surjam provas fortes em contrá-
rio. Coulson não é apenas bom em seu
trabalho, ele leva a vantagem de ter uma
extensa rede dentro da NI, a mais pode-
rosa “infocapitalista” da Grã-Bretanha.
É o efeito Berlusconi em estilo britâni-
co. Não é uma visão agradável.

Mesmo que o grampo telefônico te-
nha sido tão isolado quanto a NI e Coul-
son alegam, o que ficou público foi con-
duzido com espantosa impunidade. Os
editores sabiam que haveria pouca rea-

ção. A Comissão de Reclamações so-
bre a Imprensa, cuja investigação do
caso foi embaraçosa e inevitavelmen-
te capenga, não constituiu uma amea-
ça.

Além disso, a NI tem um grosso
talão de cheques. O mais ameaçador
é que The New York Times conversou
com investigadores da Scotland
Yard que acreditam que a polícia me-
tropolitana não queria levar as inves-
tigações para além de Goodman; nin-
guém queria ficar contra a NI.

Embora os trabalhistas na oposi-
ção estejam altamente preparados
sobre o caso, no governo eles se mos-
travam menos que impotentes. O ex-
secretário do Interior, Alan Johnson,
agora pode querer a reabertura da in-
vestigação policial; no cargo, ele não
quis ofender a NI em plena corrida
para uma eleição mais do que a Sco-
tland Yard quer hoje.

Tessa Jowell diz que seu telefone
foi misteriosamente grampeado 28
vezes. Por que ela não agiu quando
estava no poder? A NI tem a ambição
de encolher a BBC, entrincheirar o
poder da Sky num monopólio de fac-
to, para se fazer árbitro da política
britânica enquanto usa a lucrativida-
de de sua operação britânica para res-
paldar suas ambições globais.

David Cameron assegurou apaixo-
nada e privadamente, a pelo menos
um alto executivo de TV que eu co-
nheço, que não está no bolso de Mur-
doch, mas ele também não quer per-
der seu secretário de imprensa.

Nick Clegg e os liberal-democra-
tas têm uma oportunidade de ouro.
Eles não deveriam reforçar o tiroteio
sobre Coulson a menos que ele seja
claramente culpado, mas insistir co-
mo contrapartida no estabelecimen-
to de uma comissão de mídia, nas li-
nhas da comissão bancária (uma das
melhores realizações dos liberal-de-
mocratas e de Vincent Cable), para
examinar a propriedade e as regras
de competição na mídia da Grã-Breta-
nha.

Uma mídia britânica plural e diver-
sificada, sustentada por uma BBC for-
te, deveria estar no cerne do pensa-
mento e da política liberal-democra-
tas.

Curiosamente, nenhum candida-
to à liderança dos trabalhistas pro-
pôs uma comissão dessas, nem expli-
citou como eles lidariam com o “info-
capitalismo” e o poder da mídia priva-
da. Clegg poderia mostrar a seus críti-
cos que a coalizão tem uma dimen-
são liberal, que ela não é nenhum fan-
toche de Cameron, e contrapor sua
posição à contemporização crônica
dos trabalhistas.

Quem defenderá a Grã-Bretanha
de sua “berlusconização”? Neste mo-
mento, os liberal-democratas pode-
rão ser tudo que temos. / TRADUÇÃO DE
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Após a prisão de um dos
mais implacáveis che-
fões do tráfico no Méxi-
co, Edgar Valdez Villar-
real, conhecido como
“La Barbie”, a mídia

destacou suas origens americanas –
ele nasceu no Texas. O rei do crime,
porém, é um produto dos EUA sob
um aspecto muito mais profundo: so-
mos moralmente responsáveis por
sua carreira de crimes e culpados pe-
la ascensão dos cartéis mexicanos.

Atribuir a um país a responsabilida-
de pelo problema de outro é difícil,
pois há muitas forças causais em jo-
go. Mas, neste caso, a correlação é
clara. Os chefões mexicanos existem
para abastecer o mercado americano
de drogas. Eles obtêm suas armas
nos EUA. Ou seja, damos dinheiro
aos malfeitores ao comprarmos as
drogas e vendemos armas a eles, pos-
sibilitando que continuem a existir.
Com elas, eles ameaçam um país de

mais de 100 milhões de habitantes com
o qual os EUA fazem fronteira.

Os cartéis mexicanos surgiram como
potências do crime quando ocuparam a
lacuna deixada pelos cartéis de Cali e
Medellín, dissolvidos nos anos 90 junto
com a rota da cocaína que passava pela
Flórida. Segundo o Centro Nacional de
Espionagem contra as Drogas, eles do-
minam o mercado atacadista de drogas
nos EUA, a produção no México e o tráfi-
co de substâncias ilegais cultivadas em
outros países da América Latina.

O Departamento de Estado estima
que 90% da cocaína dos EUA passe pelo
México. Os cartéis são os principais for-
necedores de maconha e têm grande
participação na venda de metanfetami-
nas e heroína. Eles fornecem por ataca-
do para revendedores em 25 mil cidades
americanas, deixando o varejo a cargo
de gangues americanas. Os cartéis fatu-
ram US$ 39 bilhões com o tráfico, o va-
lor corresponde à soma do lucro anual
global de Halliburton e do Google.

Além disso, os americanos ajudam os
cartéis na lavagem de dinheiro. De acor-
do com o Departamento de Justiça, en-
tre 2003 e 2008, o Wachovia Corp. la-
vou pelo menos US$ 110 milhões. O ban-
co reconheceu suas “graves e sistemáti-
cas” violações da Lei de Confidenciali-
dade Bancária e concordou em pagar ao
governo US$ 160 milhões para pôr fim a
acusações criminais. Recentemente, o
American Express Bank International e
o Western Union também concorda-
ram em pagar grandes somas por causa
de lavagem de dinheiro do tráfico.

Apesar de não pagarem impostos
quanto as grandes empresas, os cartéis
têm despesas com segurança. Eles cru-
zam a fronteira para resolver esses pro-
blemas e nós os recebemos de braços
abertos em nossas lojas de armas. No
México, os civis precisam de aprovação
do Exército para comprar uma arma e
não podem adquirir armamento pesa-
do. Mas, nos EUA, os comerciantes ven-
dem fuzis de uso militar sem nem se-
quer relatar a venda.

Os cartéis contratam pessoas de ficha
criminal limpa para comprar um punha-
do de armas – há 6,6 mil lojas licencia-
das somente na região da fronteira – ou
de indivíduos em feiras. Então, trans-
portam o armamento até o outro lado
da fronteira. O governo estima que 90%
das armas recuperadas no México ve-
nham de mãos americanas.

Munidos com armas e dinheiro dos
EUA, os cartéis espalharam o caos pelo
México, especialmente no norte do
país, ao longo dos 3,2 mil km de frontei-
ra. Desde dezembro de 2006, quando o
presidente Felipe Calderón declarou
guerra aos cartéis e mobilizou 45 mil sol-
dados contra eles, 28 mil morreram.

Entre outras táticas, a violência dos
cartéis recorre à decapitação de poli-
ciais, marcação de vítimas com ferro
quente, ataques contra jornais, intimi-
dação de eleitores e ao assassinato de
políticos e jornalistas. O temor é tão
grande que, em algumas cidades, os par-
tidos não encontram quem queira se
candidatar à prefeitura.

A lista de funcionários do governo
acusados de conspirar com traficantes
indica o nível de corrupção e terror que
os cartéis são capazes de produzir. Ro-
dolfo Torre Cantú, favorito ao governo
do Estado de Tamaulipas, foi assassina-
do um mês depois que Gregoria San-
chez, prefeita de Cancún e candidata ao
governo do Estado de Quintana Roo, foi
detida por proteger os cartéis Beltrán-
Leyva e Zetas.

Enquanto isso, o ex-governador de
Quintana Roo, Mario Villanueva, foi ex-
traditado para os EUA por participação
no tráfico de cocaína. No Estado de Sina-
loa, agentes federais são suspeitos de
trabalhar para o cartel local. Em 2005, o
procurador-geral disse que um quinto
dos policiais federais estava sob investi-
gação. Por meio de sequestros de funcio-
nários da Pemex, os traficantes conse-
guiram fechar grandes operações da es-
tatal do petróleo, maior fonte de renda
nacional, no nordeste do México. O ob-
jetivo não é obter combustível gratuito
– eles o roubam há anos –, mas controlar
a região.

É claro que nenhum líder americano
apoia a compra de drogas ilegais nem a
venda de armas para traficantes, mas há
um imenso número de cidadãos envolvi-
dos e o governo pouco faz para comba-
ter o problema. Se levarmos a sério nos-
so status moral, enquanto povo que

apoia a democracia e não inflige da-
nos a seus aliados de forma gratuita,
teremos de fazer desse problema
uma prioridade. De um ponto de vis-
ta mais egoísta, basta pensar que o
caos no México incentiva a imigra-
ção ilegal e narcoestados não são vizi-
nhos amistosos.

Em relação às armas, não existem
muitas pílulas mágicas em termos de
políticas públicas, mas fechar as lojas
perto da fronteira seria um bom co-
meço. Também deveríamos aumen-
tar a pena para o tráfico de armas.
Sobre o dinheiro, precisamos sufo-
car a demanda e debater a legalização
de algumas drogas recreativas, o que
pode afastar dos cartéis parte do di-
nheiro. Entretanto, um início menos
dramático poderia se dar sob a forma
de uma campanha informando às pes-
soas o destino do dinheiro que usam
para comprar cocaína.

Precisamos também cumprir a pro-
messa que fizemos com a Iniciativa
Mérida, assinada pelo presidente
George W. Bush, em 2006, doando
US$ 1,3 bilhão em assistência à guer-
ra contra os cartéis. Eis os termos do
acordo: em troca de drogas perigosas
e imigrantes ilegais, fornecemos bi-
lhões de dólares aos chefões das dro-
gas e armamento suficiente para que
possam combater um Exército, ater-
rorizar milhões de civis e ameaçar
uma democracia. Não existe sutileza
nos nossos crimes. / TRADUÇÃO DE
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sede de poder de Murdoch
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.




