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700
objetos de valor sentimental
compõem o acervo do Museu
das Relações Terminadas, na
Croácia. Desde sapatos até car-
tas de amor, as lembranças fo-
ram enviadas de vários países
da Europa. Os artistas Drazen
Grubisic e Olinka Vistica tiveram
a ideia de criar a coleção ao ter-
minar seu namoro

Websfera O melhor da internet Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Um vídeo postado no YouTube,
que mostra uma muçulmana le-
vando 22 chibatadas de autorida-
des do Sudão, está sob investiga-
ção no país. Nas imagens, poli-
ciais aparecem rindo da situa-
ção, dizendo que queriam ir logo
para casa e avisando que ela deve-
ria ser açoitada 53 vezes – ela leva
chicotadas principalmente na
parte superior do corpo. A Justi-
ça quer determinar se a punição

foi aplicada de maneira adequa-
da. Em 2009, a jornalista sudane-
sa Lubna al-Hussein foi condena-
da a 40 chibatadas por usar cal-
ças, mas depois de uma pressão
mundial acabou pagando uma
multa pelo traje “indecente”.

FIM DE CASO

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Em mais um revés para a Casa
Branca, a Justiça federal do Esta-
do da Virgínia considerou in-
constitucional um dos princí-
pios básicos da reforma dos pla-

nos de saúde, prioridade máxi-
ma do presidente dos EUA, Bara-
ck Obama. O projeto foi aprova-
do em março após exaustiva tra-
mitação no Congresso. Na quin-
ta-feira, a Justiça federal da Flóri-
da pode seguir a mesma avalia-
ção ao julgar 20 processos movi-

dos contra a nova lei e, com isso,
estimular os questionamentos
em outros Estados americanos.

O juiz Henry Hudson, da Virgí-
nia, decidiu que é inconstitucio-
nal o artigo da reforma que obri-
ga todos os americanos a aderi-
rem a um plano de saúde. Seguin-
do o argumento do procurador-
geral do Estado, Ken Cuccinelli,
Hudson considerou não haver
mandato para o Congresso ado-
tar essa medida. “Isto excede os
limites constitucionais do poder
legislativo”, disse. O caso deverá
ser examinado pela Suprema
Corte.

Embora a Casa Branca não te-
nha se mostrado surpresa, o go-
verno saiu em defesa da refor-
ma. Conforme argumentou o
porta-voz da presidência, Ro-
bert Gibbs, duas das três cortes
federais que julgaram a reforma
apoiaram a legislação. “Estamos
confiantes de que a lei será man-

tida”, afirmou Gibbs. “Há um cla-
ro e firme precedente segundo o
qual o Congresso atuou dentro
de sua autoridade constitucio-
nal ao aprovar a lei e estamos
confiantes de que isto prevalece-
rá”, declarou a porta-voz do De-
partamento de Justiça, Tracy
Schmaler.

Discussões. A reforma preten-
de facilitar o acesso de pessoas
pobres aos planos de saúde e foi
um dos mais controversos proje-
tos tramitados no Congresso
americano em 2010. Promessa
de campanha de Obama, a lei en-
controu oposição do Partido Re-
publicano e de parlamentares de-
mocratas, da base do governo.

O futuro presidente da Câma-
ra dos Representantes, o republi-
cano John Boehner, tomará pos-
se em janeiro com o compromis-
so de reabrir as discussões sobre
o tema.

Árabes elogiam
Brasil por ação
pró-palestinos

SUDAN TRIBUNE FRANCE-PRESSE THE NEW YORK TIMES

Por causa do baixo preço da gaso-
lina no país, cada vez mais vene-
zuelanos vêm comprando car-
ros antigos para transformá-los
em itens de colecionador. Che-
vrolets, modelo Malibu, da déca-
da de 70, estão entre os carros
mais populares. Os cerca de 2
centavos de dólar pagos pelo li-
tro do combustível também esti-
mulam o uso de grandes jipes e
picapes.

Guilherme Russo

Juiz contesta
reforma da
saúde dos EUA
Tribunal Federal de Virgínia decide que parte de
medida defendida por Obama é inconstitucional

China expulsa papais
noéis da Paz Celestial

THE GUARDIAN

Um bebê nascido no Mar Medi-
terrâneo, em um pequeno barco
que trazia imigrantes africanos
ilegais à Europa, foi internado na
incubadora de um hospital espa-
nhol depois de ser encontrado
com a mãe no porto de Motril,
em Granada. Batizada de Felici-
dad, a menina poderá ter cidada-
nia europeia se ficar comprova-
do que seu parto ocorreu em
águas espanholas.

Carros antigos viram
mania na Venezuela

Dezenas de papais noéis reuni-
dos em Pequim, na Praça da Paz
Celestial, para um popular en-
contro natalino em países anglo-
saxões, a “Santa Claus Conven-
tion”, foram expulsos de lá no
sábado. A polícia chinesa consi-
derou a reunião uma falta de res-
peito ao local. Chineses e estran-
geiros devidamente trajados fo-
ram abordados quando posa-
vam para fotos.

Bebê nascido no mar é
internado na Espanha

CARLINHOS MÜLLER/AE

Investigado vídeo que
exibe açoite na internet
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O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA

MISSÃO DA ARGÉLIA NA ONU

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL / ARGEL

A decisão do Brasil de reconhe-
cer o Estado palestino virou ar-
ma de pressão para os países ára-
bes contra Israel. O secretário-
geral da Liga Árabe, Amr Mous-

sa, afirmou que prevê uma “on-
da de reconhecimentos” da Pa-
lestina depois da decisão brasilei-
ra, há uma semana.

Para a diplomacia árabe, a ati-
tude do Brasil colocará mais
pressão sobre Israel nas contur-
badas negociações de paz. Na se-
mana passada, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva enviou uma
carta ao presidente da Autorida-
de Palestina, Mahmoud Abbas,
informando que o reconheci-
mento seria dado e a base seria o
Estado palestino com as frontei-

ras anteriores à Guerra dos Seis
Dias, em 1967.

Assim, o Brasil somou-se a
mais de cem países que reconhe-
cem o Estado palestino. Até en-
tão, a lista tinha apenas nações
africanas, árabes e asiáticas, mui-
tas sem governos democráticos
ou que mantinham distância do
conflito. “A atitude do Brasil re-
presenta uma esperança”, afir-
mou Moussa, que acredita que a
decisão levará outros países a fa-
zer o mesmo e terá um impacto
direto nas negociações de paz.

As declarações foram feitas
por Moussa durante a abertura
de um evento em Argel para mar-
car os 50 anos da aprovação na
ONU de uma resolução que reco-
nhecia a descolonização como
um processo legítimo. “O que o
Brasil fez foi um ato de coragem.
Pedimos que todos os países si-
gam o mesmo caminho e reco-
nheçam a Palestina.”
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Correspondente
emextinção
Apesar do avanço proporcionado por ferramentas modernas,
nada se compara a estar no lugar para narrar os fatos

FONTE: BBC

M arlene Dietrich cos-
tumava cantar I still
have a suitcase in Ber-
lin(Eu ainda tenho
uma mala em Ber-
lim). Eu ainda te-
nho quatro latas de

gasolina em Skopje. Eu as comprei pa-
ra dirigir um 4X4 da Macedônia a Ko-
sovo, imediatamente depois de a Or-
ganização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) invadir a província de-
vastada em 1999, quando não se podia
confiar nos postos de gasolina para
conseguir combustível.

Dirigi aquele Lada sacolejante por
vários dias, conversando com albane-
ses kosovares que tinham fugido te-
mendo que os sérvios cometessem
um genocídio e agora estavam retor-
nando a suas casas, com seus trailers
puxados por tratores carregando
crianças, para um comandante impla-
cável do Exército de Libertação do Ko-
sovo, Ramush Haradinaj, que me con-
fidenciou em seu inglês atrapalhado:
“Eu não poderia ser nenhuma Madre
Teresa.” (Depois de virar primeiro-
ministro do Kosovo independente
por um curto período, ele está em
Haia, enfrentando novo julgamento
por crimes de guerra.)

A viagem saiu cara. Como a maioria

dos correspondentes estrangeiros,
usei um quebra-galho, um jornalista
local que arrumava encontros, fazia
acertos de viagens, e um intérprete.
Um jornal pagou. Fiquei sabendo de
coisas que são perceptíveis apenas
pessoalmente. E não estava sozinho.
Cerca de 2.700 pessoas ligadas à mí-
dia foram para Kosovo: um jornalista
para cada 800 habitantes.

Uma década depois, quantos have-
ria? Num momento tão bélico, prova-
velmente ainda muitos. “Mas como re-
gra geral e mesmo para países e maté-
rias muito importantes: menos, cada
vez menos. O correspondente estran-
geiro, um tipo brilhantemente satiri-
zado por Evelyn Waugh em seu roman-
ce Scoop (no Brasil, O Furo), e celebra-
do por Alfred Hitchcock em seu filme
Correspondente Estrangeiro, é uma es-
pécie ameaçada. Algumas grandes or-
ganizações como BBC e NYT têm re-
des mundiais de correspondentes resi-
dentes em sucursais no exterior.

Não faz sentido lamentar isso. Preci-
samos é estabelecer como pode ser
preservado o que tinha real valor no
trabalho do correspondente do sécu-
lo 20, e como podemos aproveitas as
novas oportunidades que não exis-
tiam na era do telégrafo e do telex.

Minha impressão é que há três ca-

racterísticas do trabalho do corres-
pondente que deveríamos preservar,
e melhorar, em novas formas de cole-
ta e transmissão de notícias. São elas:
testemunhar de maneira independen-
te, honesta e, até onde for possível,
precisa e imparcial eventos, pessoas e
circunstâncias; decifrá-los e colocá-
los no contexto local, explicando
quem é quem e um pouco o por quê;
e, por último, interpretar o que está
ocorrendo, num quadro comparativo
e histórico mais amplo. Testemu-
nhar, decifrar, interpretar.

Sobre testemunhar, há novas ma-
neiras fantásticas de fazê-lo hoje em
dia – por vídeo, câmera de telefone ce-
lular, etc. – que não estavam disponí-
veis havia pouco tempo. Evidente-
mente, a câmera com frequência men-
te, por isso é sempre bom saber quem
está atrás dela. Mas, uma multiplicida-
de de relatórios de testemunhas ocu-

lares e blogs, muitos mantido por pes-
soas do local que realmente falam a
língua (diferentemente de muitos cor-
respondentes), podem produzir uma
ótima evidência. Se tivéssemos depen-
dido somente de correspondentes,
nossos relatos sobre a morte de Neda
Agha-Soltan, a jovem morta em 2009
nos protestos em Teerã contra os re-
sultados das eleições, provavelmente
seriam todas de segunda mão – e sem
aquelas imagens inesquecíveis.

A decifração local não é necessaria-
mente mais bem feita por um estran-
geiro. Observei muitas vezes como
correspondentes apóiam-se em que-
bra-galhos, intérpretes, jornalistas lo-
cais e algumas fontes julgadas confiá-
veis – enquanto eles apenas acrescen-
tam umas pinceladas de cor, um pu-
nhado de clichês interpretativos e,
claro, a hipérbole. Por que não deixar
as vozes locais falarem diretamente,

complementadas pelas de especialis-
tas acadêmicos de fora dos países em
questão? Isso requer uma edição cui-
dadosa e competente, é claro, mas
certamente será mais barato do que
uma sucursal completa.

Quanto à sucursal estrangeira enxu-
gada de hoje, com um único corres-
pondente multitarefa correndo como
uma lebre maluca, tentando desespe-
radamente cumprir os prazos diferen-
ciados para online e impresso, o pro-
blema é que o pobre jornalista tem
pouquíssimo tempo para pesquisar a
fundo qualquer matéria, nem de pa-
rar de parar para pensar. Não é por
acaso que as melhores reportagens es-
tão em revistas como New Yorker, es-
critas por jornalistas que dispõem de
meses para a elaboração.

Isso nos traz à terceira dimensão: a
interpretação. Para isso, ajuda ter al-
guém experiente, que viu as coisas
ocorrerem em lugares e épocas dife-
rentes, que leu e pensou sobre o co-
mo e o por quê. Agora ouço dizerem:
bem, aí está o futuro dos jornais. Um
excesso de informações, “notícias” no
sentido mais amplo, são despejadas
sobre nós a cada dia. Temos um pro-
blema de profusão. O trabalho do jor-
nal de qualidade será peneirar, situar
em contexto, dar sequência, como
The Guardian e The New York Times fi-
zeram com o tesouro do WikiLeaks.

O perigo reside em fazer uma sepa-
ração muito rígida entre o intérprete
e a testemunha. Por mais que se te-
nha milhares de filmagens, blogs e
transcrições online, nada se compara
a estar lá. Foi somente depois de com-
prar aquelas latas de gasolina, guiar
aquele 4X4 e ver o sofrimento com
meus próprios olhos, que pude real-
mente compreender e interpretar de
maneira menos inadequada o que se
passou em Kosovo. Não se pode fazê-
lo somente de uma poltrona. /
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