
Para Al Jazeera, pressão é sem precedente 
Fábio Zanini 
 
Al Anstey, diretor do canal, diz à Folha que intimidação do regime no Egito exigiu cuidado 
redobrado da TV 
 
Diretor afirma que o canal deve chegar ao Brasil em alguns meses; no mundo, está em 230 
milhões de residências  
 
A Al Jazeera está acostumada a ser alvo de governos árabes (e ocidentais, diga-se), mas o 
Egito apresenta desafios únicos.  
 
"Esta tem sido uma cobertura muito difícil, são eventos sem precedentes. A pressão tem sido 
enorme", diz em entrevista à Folha o diretor-geral da versão em inglês do canal de notícias 24 
horas, o britânico Al Anstey.  
 
Baseado no Qatar, sede da emissora, é dele a função de zelar pela segurança dos profissionais 
que fazem a cobertura do Egito. Nos últimos dias, a tarefa não tem sido fácil. O escritório no 
Cairo foi invadido e equipamentos, danificados.  
 
Por pressão do governo, a versão em árabe do canal, a mais vista do país, foi retirada 
temporariamente da operadora de TV a cabo local.  
 
"Me sinto um homem de 60 anos", diz Anstey, 44, com ar cansado.  
 
No mundo, o serviço em inglês chega hoje a 230 milhões de residências. Mas, no Brasil, 
nenhuma operadora de TV por assinatura oferece a Al Jazeera - por enquanto. "Chagaremos 
ao Brasil nos próximos meses", afirma.  
 
Folha - Como está a operação da Al Jazeera no Egito agora?  
 
Al Anstey - Neste momento, está normalizada. Antes, nosso canal em árabe teve de parar de 
transmitir pela Nilesat [operadora local]. Esta tem sido uma cobertura muito difícil, são 
eventos sem precedentes. A pressão tem sido enorme. O que tivemos de fazer por causa das 
restrições é sermos muito cuidadosos. Às vezes, nossos repórteres tiveram que fazer matérias 
por telefone. 
 
Em outras, não os pudemos identificar. Estamos fazendo isso para a segurança deles e 
estamos dizendo aos telespectadores por que temos de fazer isso. 
 
Há claramente pressão sobre a Al Jazeera porque o nosso canal em árabe é o mais visto no 
Oriente Médio. Não é só pelo que fazemos, é por quão assistidos somos. 
 
Por que a mídia não conseguiu antecipar o que está acontecendo? 
 
Porque são eventos notáveis. Quando vimos que a história começou a se de - senrolar, 
reforçamos nossa sucursal no Egito. Estávamos lá quando a história começou. Obviamente, 
precisamos olhar para a região de maneira mais geral para ver o impacto e a influência. Uma 
coisa que eu gostaria de enfatizar é que é nosso trabalho cobrir, não criar as histórias. 
 
Muitos dizem, no entanto, que a imprensa é parte dessa história e que algo dela foi 
criado, sim, com sua ajuda... 
 
Precisamos separar o "diálogo on-line" da transmissão jornalística. O primeiro é entre pessoas 
com opiniões, que querem dividi-las com o mundo. Isso claramente teve influência na Tunísia, 
no Egito. O segundo componente é referente a emissoras de TV como nós. Nosso trabalho é de 
cobrir os fatos, não de ter alguma opinião. Não estamos articulando opiniões. 
 



Vocês são financiados pelo governo do Qatar, que não é exatamente uma 
democracia. Não é contraditório? 
 
Nós somos uma emissora pública, financiada pelo Estado do Qatar. Mas somos totalmente 
independentes editorialmente. Nunca fomos demandados a produzir uma história de um jeito 
ou de outro. O que fazemos é colocar todos os países do mundo em um patamar equilibrado. E 
olhamos a pauta pelos seus méritos. 
 
Como está sua estratégia global? 
 
Claro que temos alcance no Oriente Médio, mas também somos muito vistos na Europa, na 
África, na Ásia e na América Latina. E temos feito avanços muito bons em termos de 
operadoras de cabo na América do Norte. Temos uma grande audiência on-line, em particular 
nos EUA, onde tivemos 2.500% de aumento de acessos no ano passado. Estamos em mais de 
230 milhões de residências em todo o mundo, só no serviço inglês. 
 
E quando chegam ao Brasil? 
 
Nos próximos meses, chegaremos ao país. Temos muito interesse nisso. Estamos conversando 
com operadores e autoridades para assegurar que possamos fazer progresso. Mas não posso 
dar maiores detalhes neste momento. 
 
 
CIA recebe crítica por previsões erradas sobre saída de ditador  
Álvaro Fagundes 
 
Diretor da agência declarou que havia forte chance de renúncia  
 
A decisão do ditador egípcio, Hosni Mubarak, de continuar no poder, ainda que cedendo 
poderes ao vice Omar Suleiman, não era o que os EUA esperavam. 
 
Pela manhã, o diretor da CIA, Leon Panetta, afirmou ao Congresso que havia uma "forte 
possibilidade" de que o ditador renunciasse. 
 
E, antes de Mubarak anunciar sua decisão, o presidente Barack Obama afirmou que os EUA 
farão "tudo o que for preciso" para apoiar a transição para a democracia. 
 
"O momento da transformação está ocorrendo porque o povo do Egito está pedindo por 
mudanças", disse Obama, no início da tarde. 
 
Está "absolutamente claro que estamos presenciando a história se desenrolar", afirmou ainda. 
 
Mubarak, por sua vez, afirmou em diversos momentos em seu discurso na TV ontem que não 
vai permitir que forças estrangeiras intervenham nas questões internas do Egito, em resposta 
que pareceu direcionada aos EUA. 
 
As declarações foram acompanhadas por Obama no avião presidencial, na volta de evento em 
Michigan. 
 
À noite, o americano criticou o discurso do ditador e se reuniu com sua equipe de segurança 
nacional para discutir quais serão os próximos passos na crise egípcia. 
 
Nas suas últimas declarações, Obama vem buscado se distanciar de Mubarak, um aliado 
histórico dos americanos, pressionando-o para que deixe o poder. 
 
Nem sempre, porém, foi assim. No início da crise egípcia, os EUA foram bastante cautelosos 
em suas declarações sobre a situação no país do Oriente Médio, atitude que foi criticada por 
vários analistas, que afirmam que o governo perdeu a chance de ter mais poder nas 
negociações com a oposição. 



Só resta aos egípcios agora tentar a tomada da Bastilha 
Clóvis Rossi 
 
O presidente Barack Obama disse ontem que, no Egito, a história estava se de - senrolando. É 
verdade, se se tomarem como parâmetro os frenéticos dias desde 25 de janeiro. Mas, ontem, 
10 de fevereiro, o dia foi tudo, menos histórico. Ou, mais precisamente, foi o dia mais 
anticlimático. 
 
Desde a manhã, todos os noticiários on-line anunciavam que, à noite, o presidente Hosni 
Mubarak faria um pronunciamento no qual anunciaria sua renúncia à Presidência. Mubarak de 
fato falou, mas esteve a anos-luz de qualquer informação que parecesse renúncia. 
 
O que aconteceu é algo que só se saberá muito à frente. Ou o presidente não tem a mais 
remota noção de qual é o sentimento da rua árabe ou a rua árabe é que não tem noção muito 
clara de qual é o apoio de que goza o presidente junto ao Exército – o poder real mais que 
nunca. Ou um pouco de cada coisa. 
 
O que acontece doravante é outra enorme interrogação. A sexta-feira oferecerá algumas 
respostas ou muitas. Os manifestantes da praça Tahrir, que, aliás, já se espalharam para 
outros pontos do Cairo (e cidades), anunciam um "dia dos mártires", uma celebração das mais 
de 300 vítimas da repressão durante esses 17 dias de rebelião. 
 
Sexta-feira é, como todo mundo sabe, o dia sagrado para os muçulmanos, o que leva a 
congregar grande número de pessoas nas mesquitas, após o que todos tendem a marchar à 
praça Tahrir. 
 
Se a esse ambiente carregado se somar a celebração do martírio, tem-se combustível para 
uma escalada e para o absoluto imponderável. 
 
Outro imponderável é a reação dos EUA. Quando Obama falava em "história se desenrolando", 
estava claramente contando com a renúncia de Mubarak, o que de fato seria um fenômeno de 
dimensões históricas. 
 
O ditador egípcio desmoralizou indiretamente o americano, ao dizer que não aceita ingerências 
internas - e a única ingerência direta está sendo dos EUA, pedindo transição "agora". 
 
EXÉRCITO 
 
Mais um imponderável: como reagirá o Exército, depois de ter feito ontem a primeira reunião 
do Conselho Supremo das Forças Armadas sem Mubarak? 
 
A Irmandade Muçulmana leu a reunião inédita como sinal de que ocorrera um golpe militar, 
ainda mais que o vice-presidente Omar Suleiman tampouco foi chamado. 
 
Tudo somado, tem-se que a história que se desenrola no Egito ganhou um episódio exótico, 
para dizer o menos. Até a mídia oficial trabalhava ontem, com as devidas cautelas, com a 
hipótese de que Mubarak era página virada. 
 
Mesmo no partido do governo, havia quem dissesse que o melhor era mesmo que o presidente 
renunciasse. 
 
Ou, visto de outra forma, o isolamento do presidente parecia absoluto, ao começar a noite 
cairota, dadas as insinuações de generais de que o discurso de Mubarak seria o da renúncia ou 
o de "atendimento das demandas" da praça Tahrir, que, aliás, é uma só: "Fora, Mubarak". 
 
Acontece que o urro de vitória que se esperava quando começou o pronunciamento não saiu. 
Ao contrário, a praça voltou a gritar "fora, Mubarak", após o discurso. 
 



Só cabe, pois, esperar a radicalização, perdidas ontem as últimas esperanças de que o ditador 
decidisse, ele próprio, remover o grande obstáculo para o início da transição, que se chama 
precisamente Hosni Mubarak. 
 
A rebelião que começou a se espraiar da praça Tahrir para o Parlamento vizinho pode agora 
esticar seu espaço até o palácio presidencial, perdendo a relativa proteção do Exército e 
abrindo espaço para mais um imponderável. 
 
Seria a versão egípcia da tomada da Bastilha. Se bem-sucedida, transformaria em profética a 
frase de ontem de Obama sobre a história em desenvolvimento no Egito. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A14. 


