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Mídias complementares
● A notícia da morte de Osama bin Laden é um ex-

celente exemplo de como as chamadas novas mídias

e a mídia tradicional se complementam em vez de

umas anularem as outras. Foi uma representante da

mídia tradicional — assim entendidos os jornais, as

revistas, as televisões e os rádios —, a rede de te-

levisão CNN, quem primeiro informou o fato, que

imediatamente foi colocado no noticiário da internet

e retransmitido pelo Twitter mundo afora.

MERVAL
PEREIRA

E-mail para esta coluna: merval@oglobo.com.br

Tratamento de Dilma contra a
pneumonia deverá durar dez dias
Apesar da recomendação de repouso, presidente faz reunião com dois ministros

Governador de SC troca DEM pelo PSD
Junto com Colombo também deve sair o deputado federal Paulo Bornhausen

Juraci Perboni

● FLORIANÓPOLIS. O governador
de Santa Catarina, Raimundo
Colombo, comunicou ontem ao
presidente do DEM, José Agripi-
no Maia, que vai se filiar ao novo
PSD, liderado pelo prefeito Gil-
berto Kassab, opção que deve
ser seguida também pelo depu-
tado licenciado Paulo Bornhau-
sen, filho de Jorge Bornhausen,
fundador do DEM e que deverá
deixar a vida política.

Colombo disse ainda a Agripi-
no Maia que a maioria dos filia-
dos ao DEM no estado deve se-
gui-lo. São sete deputados esta-
duais, três federais, 43 prefeitos
e 53 vice-prefeitos. De acordo
com Colombo, há 125 mil filiados
ao DEM no estado, que podem
se transferir para o PSD.

—Telefonei para o José Agripi-
no Maia e relatei os encaminha-
mentos de ontem (domingo) à
noite da saída do partido. Vamos
continuar preservando a nossa
relação. Foi uma conversa bem
amistosa — disse Colombo.

De acordo com Colombo, Jor-
ge Bornhausen não deverá se fi-
liar a qualquer sigla, mas seu fi-
lho, o deputado federal Paulo
Bornhausen, que ocupa o cargo
de secretário no governo esta-
dual, vai assinar ficha de filiação

à nova sigla nos próximos dias.
— O doutor Jorge Bornhau-

sen entende que a participação
dele, sob o ponto de vista par-
tidário, se esgota. Deverá se des-
filiar do DEM e não se filiar a ne-
nhum partido. Mas ele está so-
lidário neste nosso movimento.

Colombo disse que seu papel
no PSD será de contribuir para a
construção do partido junto
com os principais líderes, como
a senadora Kátia Abreu e o pre-
feito Kassab. Perguntado se pre-
tendia convidar a governadora
do Rio Grande do Norte, Rosalba
Ciarlini, a também sair do DEM,

disse que vai conversar com ela,
mas apenas para comunicar a
sua decisão.

Sobre um possível alinhamen-
to do PSD com o governo Dilma
Rousseff, Colombo afirmou que
ele e seu grupo continuarão sen-
do oposição e que isso “ficou
acordado dentro do PSD”.

— Nós não vamos nos alinhar
ao PT. Nós vamos caminhar no
projeto original de manter a nos-
sa posição de contraponto. É im-
portante que haja uma oposição,
e nós a faremos. O PSD não será
da base do governo.

Ele disse que não haverá qual-

Tatiana Farah e Jaqueline Falcão

● SÃO PAULO e BRASÍLIA. A pre-
sidente Dilma Rousseff voltou
para casa ontem em Brasília,
mas continuará o tratamento
contra a pneumonia sob orien-
tação dos médicos paulistas do
Hospital Sírio-Libanês por mais
dez dias. Mas, apesar da reco-
mendação médica para repou-
sar pelo menos ontem, se sen-
tindo mais disposta, ela decidiu
trabalhar à tarde e chamou para
uma reunião sobre energia, no
Alvorada, o ministro Edison Lo-
bão (Minas e Energia), o secre-
tário-executivo da pasta, Márcio
Zimmermman, e o diretor-geral
da Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica), Nelson Hub-
ner. À noite, a presidente rece-
beu o ministro-chefe da Casa Ci-

vil, Antonio Palocci, para discu-
tir a concessão de aeroportos
para a iniciativa privada.

Desde o fim de semana, a pre-
sidente toma um combinado de
dois antibióticos para combater
a doença que atingiu seu pul-
mão esquerdo. Os médicos ain-
da não detectaram se o mal foi
causado por uma bactéria habi-
tual ou atípica. Foram feitos dois
tipos de exames para identificar
a bactéria: hemocultura, para
detecção de bactéria comum, e
sorologia para pesquisar os an-
ticorpos em caso de bactéria atí-
pica. Os resultados ainda não fi-
caram prontos.

— A diferença entre os tipos
de bactéria não significa maior
ou menor gravidade da pneu-
monia. A presidente está muito
bem e vai continuar o tratamen-

to em Brasília. Os próximos exa-
mes serão feitos por lá — expli-
cou ontem o infectologista Da-
vid Uip, um dos médicos de Dil-
ma no Hospital Sírio Libanês.

Médicos recomendam ritmo
mais leve de trabalho

Uip e o cardiologista Roberto
Kalil, médico particular da pre-
sidente, foram ontem de manhã
ao hotel onde Dilma estava hos-
pedada em São Paulo para nova
avaliação. Depois da consulta
médica, a presidente foi liberada
para voltar para Brasília e em-
barcou por volta das 10h55.

— Recomendamos à presi-
dente diminuir o ritmo de traba-
lho nos próximos dias. Ela disse
que vai manter a agenda, mas
vai tentar baixar o ritmo.

Uip descartou eventual liga-

ção da pneumonia com a vacina
contra o vírus da gripe, recebida
por Dilma há uma semana. Ele
também negou que a presidente
tenha vindo da viagem à China
com gripe, causada pelo H1N1:

— Não há nenhuma relação
da doença com a vacina. Na
vacina, o vírus está morto, não
causa nada. E (uma evolução
do) vírus H1N1 com certeza
não é — disse o médico, expli-
cando que a gripe suína causa
problemas nas vias respirató-
rias superiores, o que não
ocorreu com Dilma: — Investi-
gamos se a bactéria é habitual
ou atípica e, por isso, o uso de
dois antibióticos.

Uip descartou também qual-
quer ligação da pneumonia
com o câncer linfático enfren-
tado por Dilma. ■

LOTERIAS

● LOTOFÁCIL: As dezenas
sorteadas no concurso
631 foram 02, 03, 05, 07,
08, 09, 10, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20 e 21.

●QUINA: As dezenas sortea-
das no concurso 2.585 fo-
ram 04, 05, 10, 34 e 55.

•O leitor deve checar os resultados também
em agências oficiais e no site da CEF por-
que, com os horários de fechamento do jor-
nal, os números aqui publicados, divulgados
sempre no fim da noite pela CEF, podem
eventualmente estar defasados.

quer mudança na estrutura do
governo estadual e que não pre-
tende convidar ou cooptar polí-
ticos de outros partidos.

Explicou que teve um encon-
tro com o governador de Per-
nambuco, Eduardo Campos
(PSB), para tratar de uma alian-
ça nas eleições municipais de
2012 em Santa Catarina:

— O que nós fechamos lá
em Pernambuco foi com a pos-
sibilidade de fazermos uma
aliança em Santa Catarina en-
tre PSD e PSB nas cidades on-
de tenha rádio e televisão.

Apesar do tom conciliador, de
repetidas vezes dizer que “não
houve rupturas ou desentendi-
mentos”, Colombo não deixou
de criticar o PSDB nacional por
não ter ajudado o DEM neste
momento de crise.

— Acho que o PSDB errou
quando não deu ao DEM as con-
dições de sobrevivência, porque
o DEM não tem um projeto na-
cional, não tem um candidato a
Presidência da República, que
se transforma numa bandeira. O
PSDB tem um candidato viável,
que é o Aécio Neves, tem uma
estrutura nacional favorável. En-
tão, ele tinha que dar proteção
ao aliado. Acho que isso foi fatal.
Acho que o DEM vai ser extinto,
vai ter um novo caminho. ■

NOTA

● ANJ CRITICA AGRESSÃO
A Associação Nacional de
Jornais repudiou a agres-
são contra o repórter Ga-
briel Toueg, do “Estado de
S.Paulo”, na sexta-feira,
por seguranças do Metrô
de SP. Em nota, o vice-pre-
sidente da ANJ, Francisco
Mesquita Neto, diz que a
associação “reitera que o
direito de informar e de
exercer a profissão de jor-
nalista não pode, em hipó-
tese alguma, ser tolhido”.
E insiste, junto aos respon-
sáveis pela segurança do
Metrô, “para que propor-
cionem aos agentes o de-
vido preparo e treinamen-
to, particularmente sobre
como agir em circunstân-
cias que envolvam ativida-
de jornalística”.

Antônio Carlos Mafalda/Secom

COLOMBO: “É importante que haja uma oposição, e nós a faremos”

Como a notícia só foi divul-
gada tarde da noite, jornais im-
pressos tiveram papel impor-
tante nesse episódio, pois pro-
vavelmente muitos cidadãos
acordaram sem saber da notí-
cia-bomba, divulgada depois
que já haviam ido dormir.

As manifestações de júbilo
patriótico em frente à Casa
Branca, mesmo antes do anún-
cio oficial do presidente Barack
Obama, foram possíveis por
causa do Twitter, que retrans-
mitia a notícia e atuava como
instrumento de organização.

A reunião promovida pela
Unesco para comemorar o Dia
Internacional da Liberdade de
Imprensa, que estou acompa-
nhando em Washington, foi
realizada ontem no Newseum,
um museu dedicado ao jorna-
lismo em suas diversas formas,
mas que começou baseado nos
jornais e ainda hoje tem neles
sua principal marca, como foi
possível constatar ontem.

O Newseum exibe todas as
primeiras páginas dos princi-
pais jornais do mundo e dos
EUA, e ontem tinha na calçada
da entrada principal as primei-
ras páginas de jornais de cada
estado americano. Nessa cole-
ção podia-se ver refletido o sen-
timento uniforme de exaltação
patriótica, como constatar que
os jornais impressos, na repeti-
ção de suas manchetes ou for-
ma gráfica, têm limitações que
devem ser superadas pela qua-
lidade da informação e pela
profundidade das análises.

Na edição de ontem, o que
raramente acontece nos últi-
mos anos desde o surgimento
das novas mídias e do noticiá-
rio 24 horas do rádio e da TV,
os jornais foram, para grande
parte dos cidadãos, o primeiro
informante dessa notícia tão
dramaticamente importante.

A maioria dos jornais ameri-
canos optou pela manchete in-
formativa, o que se justifica pe-
lo fato de ter sido divulgado
tarde da noite: “Bin Laden está
morto” (Bin Laden dead) ou no
máximo “Bin Laden foi morto”
(Bin Laden killed). Uma boa
parte deu mais ênfase política à
notícia, afirmando de diversas
maneiras que “Estados Unidos
matam Bin Laden”.

O “Idaho Statesman” sofisti-
cou um pouco mais e manche-
tou: “Comandos americanos
matam Bin Laden”. O Oklaho-
man tentou ser mais criativo:
“EUA têm o corpo de Bin La-
den”. E o “New York Post” op-
tou pelo popular: “Pegamos
ele”. E, em pequenas manche-
tes abaixo, reforçou a tentativa
de refletir o que achava ser o
espírito do povo: “Vingança afi-
nal” e “EUA pegaram o bastar-
do”. Um ou outro ainda usaram
frase do presidente Obama na
manchete: “Foi feita justiça”.

Em um dos painéis do semi-
nário, que discutia a importân-
cia das chamadas mídias so-
ciais — Facebook, Twitter, Or-
kut — na divulgação de notí-
cias, houve um consenso: as
mídias sociais são meios de in-
formação para os próprios jor-
nalistas e instrumentos para os
ativistas se organizarem.

O exemplo das revoluções
ainda em curso nos países ára-
bes foi repetido em todos os
painéis, à exaustão. Andy Car-
ven, do National Public Radio,
que coordena o setor de mídias
sociais e ficou famoso por sua
atuação nas revoltas de Tunísia
e Egito, disse considerar o seu
trabalho semelhante ao dos ân-
coras dos noticiários de TV,
pondo as notícias dentro de um

contexto que facilita o entendi-
mento e acompanhamento.

Lauren Indvik, editor do
Mashable, um agregador de
conteúdo de mídias sociais,
lembrou que é cada vez menos
inusual que uma notícia seja di-
vulgada primeiro pelo Twitter,
mas ressaltou que é preciso
checar as informações antes de
lançá-las na rede.

Um debate paralelo, mas
muito relevante, foi o ocorrido
em painéis que discutiram as
novas formas de censura dos
governos autoritários sobre a
internet e os meios de relacio-
namento social. Houve consen-
so sobre a necessidade de au-
xiliar os lugares onde a internet
não está desenvolvida, como
na África, por exemplo.

Quem chamou a atenção pa-
ra que é preciso dar atenção
aos países que não têm acesso
à internet foi Oscar Morales
Guevara, criador no Facebook
de uma página chamada “Um
milhão de vozes contra a das
Farc” na Colômbia.

No Vietnã, por exemplo, a in-
ternet ainda é transmitida por
rádio, e Quan Niugyen, que tem
um blog em defesa da demo-
cracia, diz que uma vantagem
desse atraso tecnológico é que
é mais difícil para o governo
rastrear o usuário.

Ermini Milli e Adnan Hajiza-
da, líderes jovens de movimen-
tos a favor da democracia no
Azerbaijão, ficaram 17 meses
na prisão por defender seus
ideais. Disseram que não há
políticas de censura dos novos
meios, mas quem é ativo na re-
de social é perseguido pelo go-
verno.

Representantes de Índia,
Haiti, Somália e Ilhas do Pacífi-
co descreveram o baixo índice
de acesso aos meios digitais
em um painel dedicado ao te-
ma. Shubhranshu Choudhary,
um estudante bolsista de jorna-
lismo da Índia pela Fundação
John S.Knight, disse que ape-
nas 7% dos cidadãos indianos
têm acesso à internet, enquan-
to o telefone celular é acessível
a cerca de 70% da população.

De manhã, Eric Newton, as-
sessor da presidência da mes-
ma fundação, havia remarcado
que existem no mundo cinco
bilhões de celulares para uma
população de sete bilhões de
pessoas, o que transforma esse
aparelho na mais poderosa ar-
ma de comunicação existente
hoje. A diferença de acesso na
Índia fez nascer uma experiên-
cia bem-sucedida, relatada por
Choudhary: as pessoas podem
usar seu celular para chamar
um número que liga diretamen-
te a uma página da internet.

As informações podem ser
passadas a voluntários, que as
divulgarão. As comunidades
rurais usam esse sistema para
avisar às áreas urbanas suas
necessidades, e receber ajuda.
Celulares também permitiram
aos cidadãos reagir em horas
de crise, como aconteceu no
Haiti depois do terremoto.

Michele Montas, que traba-
lha na missão da ONU naquele
país, disse que mensagens de
texto foram muito úteis para
passar informações sobre a si-
tuação e receber auxílio on-line.
Na Somália, o celular é parte in-
tegrante da vida do cidadão co-
mum, disse Abdikadir Ahmed.
Um ponto negativo nas Ilhas do
Pacífico, que se beneficiaram
muito com a internet, é a ilha
de Tokelau, que se transformou
num centro do crime cibernéti-
co internacional, apesar de só
ter 1.400 pessoas habitantes.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 maio.  2011, Primeiro Caderno, p. 4.




