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Nodomingo passa-
do, antes que o
dia raiasse, os ha-
bitantes de Trí-
poli foram acor-
dados por metra-

lhadoras. Quando ligaram a te-
levisão, deram de cara com
uma notícia oficialmente alvis-
sareira: as tropas pró-Kadafi te-
riam dispersado os rebeldes
em outras cidades e a artilharia
que soava nas ruas da capital
era simplesmente uma celebra-
ção da “vitória”. Os telespecta-
dores que ainda apoiam o go-
verno, aliviados, saíram de ca-
sa rumo à Praça Verde para fes-
tejar as boas novas.

Em tempo: a emissora que
noticiou a “vitória” era a TV es-
tatal, ainda a serviço do dita-
dor. Sem o controle da “sua”
emissora, dificilmente a ditadu-
ra líbia estaria de pé até hoje.
Ela sobrevive porque, além da
máquina de matar sua própria
gente, conta também com ou-
tra máquina, a máquina da pro-
paganda, para enganar o povo.

Eis aqui um tema central.
Não obstante, nas análises em
curso sobre a onda de levantes
no mundo árabe, a manipula-
ção da informação pelas ditadu-
ras quase nunca é debatida, ex-
plicada, entendida. Deveria
ser. A falsificação oficial nos re-
gimes autoritários ou totalitá-
rios constitui um crime, embo-
ra esse crime ainda não seja re-
conhecido como tal pelos orga-
nismos internacionais que se
ocupam da paz e dos direitos
humanos. Ela não apenas pavi-
menta o caminho para a opres-
são da sociedade pela força das
armas – esta, sim, já reconheci-
da como crime –, como viola
um direito fundamental do ser
humano, o direito à informa-

ção, e, desse modo, obstrui a li-
vre formação da opinião e da
vontade. Por isso, a propaganda
oficial – e criminosa – ainda em
funcionamento na Líbia merece
muito mais atenção do que vem
recebendo. Ela é uma triste li-
ção para as democracias, tanto
para as que já existem de fato
como para aquelas que só exis-
tem em sonho. Com ela pode-
mos aprender um pouco mais
sobre:

● o que o Estado não deveria
ser autorizado a fazer com a co-
municação de interesse público;

● a que fim a manipulação da
informação pelo poder público
pode nos conduzir;

● e, por fim, como cada dia
mais o jornalismo independen-
te é vital para a manutenção da
paz.

Voltemos, então, ao turbulen-
to e absurdo domingo em Trípo-

li. Quem nos conta é o jornalista
David D. Kirkpatrick, numa re-
portagem publicada na edição
de segunda-feira do The New
York Times. Ele relata a alegria
de Noura al-Said, estudante de
17 anos, diante do noticiário do
governo: “Ouvi as melhores no-
tícias de toda a minha vida. Nós
tomamos de volta todo o país.”
Noura al-Said festejava a “vitó-
ria” na Praça Verde, ao lado de
cerca de 2 mil manifestantes,
muitos deles atirando para o ar.

Evidentemente, Kadafi não
tomou de volta a Líbia coisa ne-
nhuma. Os manifestantes gover-
nistas comemoravam um feito
inexistente, embalados pelo no-
ticiário, que, como de costume,
mentiu. É verdade que houve
disparos à guisa de comemora-
ção na Praça Verde, como o pró-
prio repórter americano consta-

tou, mas a alegação
de que as rajadas da
madrugada não pas-
savam de foguetório
festivo não conven-
cia mesmo os mais
crédulos. O que não
foi problema para os
crédulos e muito me-
nos para os noticiá-
rios oficiais. Para
ambos, a idolatria
do coronel Kadafiva-
le mais que o regis-
tro os fatos. É uma
idolatria que vem de
longa data, desde
que o coronel to-
mou o poder – a mão
armada – há mais de
quatro décadas, aos
27 anos de idade.
Desde então, o culto
à personalidade vi-
rou uma prioridade
de Estado e estabele-

ceu a tirania com base em duas
ferramentas: a propaganda e a
força bruta.

Não surpreende que, quando
a sociedade rebelada já domina
extensas faixas do mapa da Lí-
bia, o ditador sobreviva exata-
mente porque manteve sob seu
comando ao menos um pedaço
das duas velhas ferramentas.
Ele ainda conta com uma facção
das Forças Armadas – leais a sua
pessoa, não ao Estado – e com
meios de comunicação oficiais.
Sobre essas duas pernas conse-
gue se equilibrar. As armas, ele
as transforma em propaganda
nas ruas de Trípoli. A propagan-
da vira arma de guerra dentro
dos lares.

Até aí, o script parece não tra-
zer novidades. É assim com to-
dos os tiranos. Na falta de legiti-
midade, lançam mão de balas e
notícias mentirosas. Nesse pon-
to, o teatro do ditador líbio seria
idêntico ao teatro de outros au-
tocratas. Em alguns quesitos,
porém, a máquina de propagan-
da de Kadafi conseguiu ser ain-
da mais sufocante que suas ho-
mólogas – e também por isso me-
rece atenção. Recentemente,
circulou a notícia de que, na Lí-
bia, os jogadores de futebol são
identificados apenas pelos nú-
meros de suas camisetas, de mo-
do a não se converterem em ído-
los que poderiam rivalizar com
o tirano. Parece sandice, parece
inconcebível, mas é assim que é.

David D. Kirkpatrick também
registra essa particularidade
em sua reportagem: “Os noticiá-
rios oficiais se esforçam para
não citar o nome de nenhuma
outra autoridade do governo,
nem mesmo de jogadores de fu-
tebol, e, assim, garantem que o
coronel Kadafi seja virtualmen-
te a única figura pública no
país.” O tirano de Trípoli, nessa
matéria, ultrapassa a megaloma-
nia de outros ditadores: ele não
se pretende “o maior” ou “o me-
lhor”; ele se imagina o único – e
ainda aglutina adoradores.

Por isso, para salvar vidas na
Líbia, mais importante do que
cercar o espaço aéreo para os
aviões da tirania talvez seja cor-
tar a propagação das mentiras
oficiais. Mais jornalistas inter-
nacionais na Líbia são impres-
cindíveis, assim como são ne-
cessários mais relatos dos pró-
prios rebeldes líbios, dirigidos
aos seus conterrâneos e ao mun-
do. A pacificação do país passa
pela oferta de mais informação
independente.

Fora isso, que a decrepitude
ridícula e sangrenta de Muamar
Kadafi sirva de alerta contra os
que, em outras tendas, acalen-
tam o projeto de usar emissoras
estatais como extensão de sua
vaidade pessoal.
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Em minha segunda
gestão como mi-
nistro da Saúde,
recebi em audiên-
cia duas enfermei-
ras servidoras do

Sistema Único de Saúde (SUS)
que atuavam à época no Ministé-
rio da Saúde – Heloíza Machado
e Fátima de Souza – e me fize-
ram uma proposta imediata-
mente acolhida por mim.

Tratava-se de combinar dois
programas ainda incipientes. O
primeiro, dos Agentes Comuni-
tários de Saúde, já ensaiado no
Ceará e no Vale do Ribeira (São
Paulo) e que tinha sido institu-
cionalizado pelo ministro Alce-
ni Guerra, demonstrando sua
eficiência no combate à cólera.
E o segundo, mobilizado pelo
ministro Henrique Santillo, que
criara o Programa Saúde da Fa-
mília (PSF), implantado inicial-
mente em 13 municípios de dife-
rentes portes populacionais
que voluntariamente aderiram
à proposta, visando a um atendi-
mento caracterizado pela res-
tauração do vínculo entre quem
prestava e quem recebia atendi-
mento e a responsabilidade de
quem prestava para com quem
recebia a atenção à saúde.

A ideia que me propunham
era que se juntassem os dois pro-
gramas num só, fortalecendo
ainda mais o Programa Saúde da
Família, estabelecido definitiva-
mente como uma estratégia pa-
ra implantar de maneira efetiva
a atenção primária no País.

Escolhida a área onde o pro-
grama seria implantado, a popu-
lação seria dividida em núcleos
de 100 a 200 famílias, conforme
a concentração menor ou maior
da população. Em cada núcleo
escolhia-se entre os moradores
uma pessoa, geralmente mu-
lher,com participação dos mora-
dores do núcleo.

O agente ou a agente tinha co-
mo primeira tarefa o cadastra-
mento da população do núcleo,
suas condições de habitação e
os recursos de saneamento com
que contavam. Outra tarefa se-
ria verificar a existência de doen-
ças crônicas, como hipertensão,
diabetes, tuberculose, ou qual-
quer outra condição mórbida.
Buscariam as grávidas, verifican-
do a assistência pré-natal ofere-
cida, e buscariam a caderneta de
vacinação das crianças, para ga-
rantir as vacinas preventivas. Es-
se cadastramento seria, então, o
primeiro contrato com a popula-
ção, iniciando e estabelecendo o
vínculo com a equipe do PSF.

Cada 5 ou 6 agentes, o que sig-
nificava de 500 a 1.000 famílias,
eram reunidos em uma unidade
básica de saúde e passavam a
contar com um médico, uma en-

fermeira e um ou dois auxiliares
de enfermagem. Esse conjunto
ficou classificado como uma
equipe de saúde da família.

A unidade básica poderia com-
portar até seis equipes, confor-
me a concentração da popula-
ção. Nessas unidades atuavam
outros profissionais, como
odontólogos, farmacêuticos,
psicólogos e fisioterapeutas. En-
fim, formavam-se equipes multi-
disciplinares para atender dire-
tamente a população, seja na uni-
dade básica ou nas residências,
sempre com a intermediação
dos agentes comunitários.

Desde o início, ficou claro que
o agente não era funcionário pú-
blico, mas funcionário da popu-
lação – por isso não podia ser
selecionado por concurso públi-
co, já que o requisito básico para
ser agente era residir no núcleo
onde prestava serviço aos seus

vizinhos. Portanto, pertencia à
comunidade onde trabalhava.

Os demais membros da equi-
pe não precisavam morar na
área do núcleo, mas tinham de
trabalhar em tempo integral. Di-
versas formas de contratação fo-
ram acordadas, e a maioria com
entidades filantrópicas que se
dedicavam ao setor da saúde.

Várias manifestações, em sua
imensa maioria favoráveis, co-
meçaram a aparecer, inclusive,
em revistas científicas que goza-
vam de grande credibilidade.

O British Medical Journal
(BMJ 1995; 310; 1346-7), em arti-
go publicado em 1995, analisava
o programa em trabalho cujo tí-
tulo era Cuidados primários, final-
mente no Brasil?. A interrogação
desobrigava os autores de com-
promisso com o programa.

Passaram-se 15 anos, e no mes-
mo British Medical
Journal (BMJ 2010;
341: c4945) aparece
um editorial, apoia-
do em vários traba-
lhos publicados, em
que reconhecem
não só o acerto do
programa, mas suge-
rindo até indicá-lo
aos países de alta
renda que ainda se
debatem na busca
de soluções para o
problema.

Citam números,
como: redução da
mortalidade infan-
til, de 48 para 17 em
cada 1.000 nascidos
vivos; queda, nos úl-
timos cinco anos, de
internações hospita-
lares por diabetes e
acidente vascular ce-
rebral; queda de

67% no número de crianças abai-
xo de 5 anos com baixo peso;
75% das gestantes recebem
mais de seis consultas de pré-na-
tal; e a cobertura vacinal com va-
cina tríplice ultrapassa 95%, nú-
mero superior ao divulgado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) nos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio.

É claro que esse resultado res-
saltado no editorial não ocorreu
em razão apenas da implanta-
ção do PSF, mas ele é relevante
no conjunto de propostas do
SUS. Considera o editorial co-
mo uma conquista que deve ser-
vir de exemplo a outros países o
fato de em 15 anos o programa
ter conseguido recrutar mais de
250 mil agentes e estruturar
mais de 30 mil equipes.

Infelizmente, por limitações
de várias ordens, inclusive finan-
ceira, o programa, embora pre-
sente em 93% dos municípios,
cobre pouco mais de 85 milhões
de pessoas, o que aconselha sua
duplicação nos próximos anos,
especialmente nas periferias
das grandes cidades e áreas me-
tropolitanas, como o município
do Rio de Janeiro, que busca ago-
ra passar sua cobertura popula-
cional do PSF de 3,7%, em 2008,
para 70%, em 2012, com as Clíni-
cas de Saúde da Família.

O artigo finaliza com uma fra-
se que honra a todos os partici-
pantes desse programa, quando
diz textualmente: “Os formula-
dores de políticas em saúde no
Reino Unido têm um histórico
em observar os Estados Unidos
da América na busca de exem-
plos de inovação no provimento
de atenção à saúde, apesar de
seus resultados relativamente
fracos e de altos custos. Eles po-
deriam aprender muito voltan-
do seus olhares para o Brasil.”
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A notícia como
arma de guerra

●✽
ADIB D.
JATENE

Reconhecimento
internacional

BRASIL-IRÃ
Finda a lua de mel

A lua de mel entre Brasil e Irã aca-
bou – diz o regime iraniano – de-
pois que a delegação diplomática
brasileira em Genebra ofereceu
um almoço à iraniana Shirin Eba-
di, Nobel da Paz e uma das maio-
res opositoras do regime de Ah-
madinejad. Ficou explícita nossa
volta à estrada correta da defesa
incondicional dos direitos huma-
nos. Essa lua de mel, entre a noi-
va cúmplice e o marido crimino-
so, jamais deveria ter existido.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

Correções

O Itamaraty merece cumprimen-
tos pelo gesto político explícito
contra as violações dos direitos
humanos no Irã. Ao receber Shi-

rin Ebadi, o Brasil corrige a desas-
trada atitude do governo Lula a
favor do regime de Ahmadinejad.
Dilma Rousseff tem muito o que
corrigir nos quatro anos de man-
dato. Que continue assim.
J. S. DECOL
decoljs@globo.com
São Paulo

Rumos diferentes

Se o governo Lula dava a mão à
Ahmadinejad, o de Dilma reco-
nhece a dissidente Shirin Ebadi.
Rumos divergentes na política ex-
terna brasileira. Macktub!
ENI M. MARTIN DE CARVALHO
enimartin@uol.com.br
Botucatu

OPOSIÇÃO
Discurso fortalecido

À espera dos 100 dias do governo
Dilma para fazer um discurso

contundente no Senado, Aécio
Neves está certo ao falar em “he-
rança maldita” de Lula, “agenda
propositiva que não seja apenas
da oposição”, nas vulnerabilida-
des do governo, etc. O próximo
presidente será quem liderar a
oposição, e liderança não se im-
põe pelos partidos, mas emerge
da comunicação em sintonia
com o povo. Nisso Aécio é vence-
dor no PSDB.
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

A porca torceu o rabo

Aécio parece estar ficando bravi-
nho. Será que é porque Dilma es-
tá conquistando simpatizantes
no PSDB e no DEM? Como di-
zem os mineiros, parece que a
porca torceu o rabo.
CLEZIO DONIZETE GOULART
clezio_goulart@yahoo.com.br
Sao Paulo

Plateia de surdos

Não é de hoje que o ex-presiden-
te FHC procura identificar em
que consistirá a nova ordem polí-
tica mundial. Seus ensaios mos-
tram claramente que, no Brasil,
quanto mais se tem capacidade
de pensar o futuro, mais se dis-
tancia do povo que quer falar do
presente. Enquanto o PSDB per-
manecer fazendo uma oposição
silenciosa, FHC continuará falan-
do para uma plateia de surdos.
JOSÉ C. BARBOSA DE JESUS
jcbarbosaadv@bol.com.br
São Paulo

ENERGIA
Apagões

Sobre a reportagem Grandes apa-
gões viram rotina no Brasil (28/2,
B1), o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) esclarece
que: 1) a matéria afirma que nes-

te ano, até 22/2, houve “14 gran-
des ocorrências” no Sistema In-
terligado Nacional (SIN). Essa
quantidade, no entanto, se refere
ao número total de ocorrências
com algum corte de carga e, co-
mo detalhado nos relatórios pú-
blicos do ONS que serviram de
base para a reportagem, elas têm
tamanhos e impactos diferentes
sobre os consumidores. Dez das
ocorrências tiveram cortes de car-
ga abaixo de 500 MW; duas se si-
tuaram entre 500 MW e 1.000
MW; e só duas ocorrências tive-
ram cortes de carga superiores a
1.000 MW. 2) Vários critérios po-
dem ser usados para classificar
uma ocorrência como relevante.
Por exemplo, pode-se adotar co-
mo linha de corte 1.000 MW,
que corresponde à carga de uma
subestação (SE) terminal em São
Paulo, onde a rede de alta-tensão
é conectada à rede de subtrans-
missão. Como a demanda máxi-
ma do SIN é hoje da ordem de 71
mil MW, isso representa um cor-

te de carga de 1,4% da demanda
máxima. Por esse critério, só
dois eventos mereceriam ser cita-
dos como “grandes”: o de 4/2,
que afetou toda a Região Nordes-
te, com corte de carga de cerca
de 8 mil MW e tempo médio de
recomposição de 3h10min; e a
ocorrência na SE Bandeirantes,
em São Paulo, em 8/2, às
15h11min, com interrupção de
cerca de 1.100 MW por 23 minu-
tos. 3) A matéria apresenta uma
classificação das maiores ocor-
rências registradas no mundo
desde 1965, da consultoria PSR,
que se baseia só na quantidade
de pessoas afetadas. No entendi-
mento do ONS, essa é uma ma-
neira simplista e inadequada de
fazer avaliações comparativas do
desempenho do SIN com outros
países. Para uma comparação
mais cuidadosa da severidade
dos eventos, devem ser levados
em conta vários fatores: o porcen-
tual da população afetada pela
ocorrência, em vez do número
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Da sobriedade o preguiçoso alvorecer
(Aviso: a terça-feira gorda de 2012 cai dia 21 de fevereiro)

LOREDANO

Sem o controle da ‘sua’
emissora, dificilmente
a ditadura de Kadafi
estaria de pé até hoje

É exemplar o programa
que em 15 anos reuniu
mais de 250 mil agentes
em 30 mil equipes
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