
O JORNALISTA Paulo Henrique Amo-
rim publicou, no dia 11 do mês passado, 
em seu blog na internet (http://www. 
conversaafiada.com.br), a transcrição de 
uma conversa telefônica entre o advogado 
Luiz Eduardo Greenhalgh e uma certa 
Rosângela, durante a qual ela se refere a 
um Raimundo que seria conhecido dos 
dois. Tomando a descoberta desse Rai-
mundo como ponto de partida, Amorim 
diz, a seguir, diversas coisas. Entre elas: 

• que se trata de uma escuta telefôni-
ca legal que seu blog achou "no lombo 
de um burro"; 

• que Greenhalgh é um lobista de 
Daniel Dantas; 

• que "Raimundo escreveu um livro 
para demonstrar que Daniel Dantas é 
uma combinação de Papai Noel com 
Madre Teresa de Calcutá". 

A história seria interessante se não 
fosse ridícula. A transcrição reprodu-
zida por Amorim corresponde a uma 
gravação feita em 9 de maio de 2008 às 
17 horas e 57 minutos a partir da inter-
ceptação de um telefone de Greenhalgh. 
E, de fato, é legal. 

Foi feita com autorização do juiz 
Fausto De Sanctis, a pedido do dele-
gado da Polícia Federal (PF) Protó-
genes Queiroz, então comandante da 
famosa Operação Satiagraha, voltada 
basicamente para investigar possíveis 
crimes de Dantas e seus auxiliares. É 
conhecida há muito tempo e consta de 
um dos vários relatórios parciais que 
o delegado tinha de fazer ao juiz para 
conseguir a prorrogação da quebra 
do sigilo telefônico das pessoas que 
investigava. 

O detalhe, no entanto, é que o Rai-
mundo não sou eu, o autor do livro O 
escândalo Daniel Dantas, duas investigações 
(Editora Manifesto, 2010). Se o jornalista 
Amorim tivesse feito uma investigação 
rápida, logo teria descoberto que a tal 
Rosângela é Rosângela Bittar, diretora 
da sucursal de Brasília do diário Valor 
Econômico, e que o Raimundo citado é 
Raymundo Costa, repórter e colunista 
do mesmo jornal. 

Quando soube dos ataques de Amo-
rim, liguei para Greenhalgh, meu amigo 
desde que foi advogado do semanário 
Movimento, a grande publicação de resis-
tência à ditadura nos anos 1975-1981, 
e ele me deu os nomes completos dos 
tais Raimundo e Rosângela, Liguei a 
seguir para Rosângela, que confirmou 
tudo que ele disse. Inclusive o fato, que 
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aparece no grampo, de ela ter passado 
dias em São Paulo ajudando um irmão 
doente. E outro fato, que não consta 
do grampo, de ter escrito uma coluna 
sobre os problemas do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
referidos na conversa com Greenhalgh. 

Amorim, em várias edições ante-
riores de seu blog, já tinha falado mal 
do meu livro sem analisá-lo. Mas, até 
então, não me havia citado como o 
autor. Qual o mérito, digamos assim, 
desse seu ataque mais explícito? É que 
ele mostra claramente as limitações de 
uma espécie de jornalismo que não é só 
dele, neste caso: é mais amplo — é o jor-
nalismo das falsas novidades, baseado 
em fatozinhos novos freqüentemente 
irrelevantes e mal apurados, engancha-
dos uns nos outros por ideias velhas e 
preconcebidas. Em suma, o jornalismo 
de difamação de pessoas que se viu, 
abundantemente, apoiado no péssimo 
trabalho de investigação do delegado 
Queiroz. 

Amorim disse que, no mesmo dia 
da publicação de sua descoberta do tal 
Raimundo, a revista CartaCapital, que 
estava nas bancas, trazia artigo de Mino 
Carta que desmontava "a obra e o autor", 
ou seja, tanto eu como meu livro sobre 
Dantas. O que diz Mino? Ele se aprovei-
tou de uma carta que eu lhe enviei em 21 
de dezembro passado. A carta se refere 
ao editorial de CartaCapital que circulou 
no dia 17 de dezembro no qual ele disse 
que eu o estava acusando, assim como 
a outros jornalistas processados por 
Dantas, de "mercenário". Na carta, eu 
disse que nunca havia falado isso, nem 
no livro, nem para ninguém. 

Mino me respondeu quarenta dias 
depois, a 11 de fevereiro. Mas sem qual-
quer investigação maior, sem qualquer 
consulta. Afinal trabalhamos juntos 
diversas vezes, em situações difíceis, nos 
últimos 40 anos, sempre dentro de um 
clima de grande respeito mútuo. Mino 
escreveu que eu o acusei e a outros 
jornalistas de terem se prestado "a um 
jogo sujo sem esclarecer a que preço". 

Isso é falso. Já na introdução da ma-
téria que lhe entreguei em fins de 2008 
sobre a prisão de Humberto Braz, eu 
afirmei explicitamente que considerava 
o trabalho jornalístico uma expressão 
das lutas de interesses que caracterizam 
a vida social. Disse também que eu tinha 
interesses na história. Que tinha entrado 
na cobertura do chamado "escândalo 
Daniel Dantas" quando meu amigo 

Greenhalgh me chamou para mostrar os 
autos da Operação Satiagraha, porque se 
julgava difamado pela imprensa e pelas 
ações do delegado Queiroz. 

Mino confunde as coisas. E verdade 
que eu disse a Frederico Vasconcelos, 
do diário Folha de S.Paulo, que por trás 
das reportagens contra Dantas estavam 
a italiana Telecom Italia, a canadense 
TIW, os fundos de pensão brasileiros e 
o empresário Luiz Roberto Demarco. 
E verdade que o meu livro afirma que 
muitos trabalhos jornalísticos sobre o 
caso, inclusive de CartaCapital, são mau 
jornalismo. Mas que ofensa há nisso? 

JORNALISTA NÃO ERRA? 
Primeiro: o jornalista não erra? Afirmar 
que certos trabalhos são ruins, estão 
errados, é ofender alguém? Segundo: o 
bom jornalista não inventa informações. 
Ele as pesquisa, freqüentemente junto a 
fontes. As fontes não estão no céu. Não 
são anjos, supostamente seres anodi-
nos, acima do bem e do mal. Quando 
escrevi "O demônio das teles" (Retrato 
do Brasil, edição n° 21, abril de 2009), 
a peça principal que iria sustentar meu 
livro sobre o caso, disse que promover 
a "demonização de Daniel Dantas" era 
fugir da tarefa jornalística e política mais 
importante no caso, que era a de analisar 
os interesses — tanto os de Dantas como 
os de outros envolvidos na história — que 
estavam por trás dos personagens. 

Que interesses são esses? Quem não 
sabe que os interesses que citei a Vascon-
celos fizeram grandes campanhas contra 
Dantas? Quem ignora que foi a Telecom 
Italia que passou para a Folha de S.Paulo 
e à PF o material básico que deflagrou a 
Operação Chacal, da primeira invasão da 
sede do Opportunity de Dantas? Quem, 
entre os jornalistas que cobriram o caso, 

não ouviu falar das gravações das conver-
sas de Nelson Tanure, dono do jornal do 
Brasil, tramando, com seus assessores e 
a TIW, modos de transformar a vida de 
Dantas em "um inferno"? Quem, entre 
esses mesmos jornalistas, não conhece 
o documento assinado pela direção de 
CartaCapital que diz que a fonte de im-
portante matéria contra Dantas era Luiz 
Roberto Demarco? 

Qual é a forma correta de criticar 
o meu trabalho? Amorim é editor de 
economia há décadas, desde que tra-
balhamos juntos em Veja, no final dos 
anos 1960. No começo de 2007, me 
convidou para escrever um livro, cujo 
tema não vem ao caso, no momento. Eu 
agora o convido a publicar, em RB, no 
mesmo espaço ocupado por este texto, 
uma resenha de meu livro — desde que 
ele o leia, é claro. 

Mino diz que "pessoas de sua con-
fiança" leram o livro e lhe "proporcio-
naram um relato preciso e até exaustivo 
demais". Por que uma dessas pessoas, 
nas mesmas condições oferecidas a 
Amorim, não escreve uma crítica de meu 
livro para ser publicada nesta revista? 
Por que não querem aparecer? Por que 
acham que a melhor maneira de atacar o 
trabalho que fiz é fazer ataques pessoais? 
E inventar que eu traí os amigos, que os 
estou acusando de fazer jogo sujo? 

Mino disse que não quis ler o li-
vro, para se poupar de dissabores. O 
dissabor de alguma pessoa de bem ter 
acreditado que eu tenho razão ao ter 
escrito que, no caso Dantas, CartaCapi-
tal fez mau jornalismo? Se for isso, não 
existe outra forma de se livrar desse 
incômodo: é encarar a leitura do livro 
e fazer a sua crítica. Se não é isso, se ele 
quer se julgar vítima de ofensas que eu 
não fiz, é outra história. 

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 44, p. 10-11, mar.  2011. 




