
O AMOLADOR 

0 jornal ista Paulo Henrique 
A m o r i m exibe duas facetas. 
À frente do " D o m i n g o Es-

petacular", da Rede Record, veste 
seu terno de experiente apresen
tador e repórter de televisão e t i ra 
alguns pontos no Ibope e o sosse
go da pr inc ipa l atração dominica l 
de sua ex-casa, a Globo. O p r o 
grama da emissora ligada à Igreja 
U n i v e r s a l de Reino de Deus, rea
l izado a imagem e semelhança do 
seu pr inc ipa l concorrente, chega a 
dar picos de 16 pontos - na G r a n 
de São Paulo, cada ponto equivale 
a 58 m i l domicílios. 

Já em seu blog, o "Conversa A f i 
ada", A m o r i m veste sua armadura 
de Cavaleiro da Casa de Inácio e 
Rousseff, desferindo ataques fero
zes a figuras que considera parte das 
hostes conservadoras, sejam colegas 
de profissão, sejam personagens da crônica polí
tica nacional. Desse último grupo, destacam-se 
o ex-governador José Serra e o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Principal baluarte do termo PIG — Partido da 
Imprensa Golpista —, ele acusa os principais ór
gãos de comunicação do país de estabelecerem 
acordos tácitos em torno de seus próprios i n 
teresses em detrimento do bom jornalismo. "O 
que é preciso deixar claro é que eles são golpis
tas. Se preciso for, eles rompem a regra do jogo 
democrático e dão o golpe", acusa. Mas nem só 
de polêmica vive o homem. A carreira iniciada 
em 1961, no extinto jornal carioca A Noite, tam
bém é pródiga em iniciativas pioneiras: fez parte 
da primeira redação da revista Veja, da Editora 
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A b r i l , e foi chefe do escritório da 
Rede Globo, em Nova York. 

Além de colecionar desafetos e 
processos, A m o r i m teve passagens 
conturbadas em veículos como G l o 
bo, Bandeirantes e i G , de onde saiu 
após criticar seguidamente a fusão 
da Brasil Telecom (dona do portal) 
com a O i , sancionada pelo então pre
sidente Lula. Negócio que, segundo 
ele, apenas serviu para beneficiar o 
banqueiro Daniel Dantas. Na época, 
o portal alegou baixa audiência para 
demit i - lo . O banqueiro, condenado 
pelo juiz federal Fausto de Sanctis 
por tentativa de suborno a um p o 
licial federal e investigado na Ope
ração Satiagraha, é uma verdadeira 
obsessão do jornalista. Os dois são 
adversários renhidos na Justiça. "A 
grande batalha pela liberdade de ex
pressão se transferiu para os t r i b u 

nais. Os adversários da liberdade querem calar 
os jornalistas pelo bolso", afirma. 

Um dia após a realização desta entrevista, na 
sede do "Conversa Af iada" , no centro de São 
Paulo, o site "Consultor Jurídico" — pertencente 
a outro desafeto de A m o r i m , o jornalista Márcio 
Chaer — divulgou que o âncora da Record fora 
condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Ja
neiro a pagar R$ 200 m i l para Daniel Dantas. A 
1º Câmara Cível deliberou, por unanimidade, que 
A m o r i m abusou do direito de crítica e inf l igiu 
danos morais ao banqueiro. Os desembargado
res cariocas responsáveis por examinar as três 
ações movidas por Dantas, Vera V a n Hombeeck, 
Camilo Ruliere e Custódio Tostes, acataram as 
reclamações. O banqueiro venceu este round. 
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IMPRENSA - VOCE E UM ENTUSIASTA DA LEY DE ME

DIOS, APROVADA PELA ARGENTINA. 

P a u l o H e n r i q u e A m o r i m - Não só do governo 
da Argentina, mas de vários governos da Amé
rica do Sul.. . Aliás uma Ley de Medios existe nos 
Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na Fran
ça, na Espanha e em Portugal. A q u i , a legislação 
é de 1962. A lei de radiodifusão criou um vácuo, 
um buraco negro. Diante dessa omissão legal, a 
Globo deitou e rolou. Ajudou os militares e os 
militares ajudaram a Globo. Nós estamos na pré-
história em relação à Argentina. 

FRANKLIN MARTINS, NO FINAL DO GOVERNO, ENTRE

GOU UM PROJETO DE REGULAMENTAÇÃO AO PAULO 

BERNARDO... 

O presidente Lula passou sete anos e onze me
ses sem enfrentar o que eu chamo de "Partido da 
Imprensa Golpista" , composto por Globo, Folha e 
Estadão. O Lula passou esse tempo tratando o PIG 
com luva de pelica. No último dia de governo, ele 

pediu ao Franklin uma Ley de Medios. Está p r o n 
ta. Entregou ao Paulo Bernardo, cuja primeira re
ação foi mecanicista: " V a i tudo se resolver com 
a banda larga de R$ 30 e 1 M B . O povão vai ter 
conhecimento, informação e educação por meio 
da banda larga e o PIG vai ser comido pela inova
ção tecnológica". Mas banda larga é o meio, não 
o conteúdo. Graças a Deus, foi criada uma frente 
parlamentar, liderada pela destemida deputada 
Luiza Erundina [PSB-SP] para criar uma Ley de 
Medios. O problema é que a maioria do governo 
é escorregadia quando se trata de radiodifusão, 
porque, como se sabe, boa parte do Congresso é 
formada por detentores de concessão de explo
ração de rádio e televisão. 

VOCÊ DIZ QUE ESSES ÓRGÃOS DE IMPRENSA, 0 PIG, 

TÊM UM PACTO. ISSO É CONSPIRADO ENTRE AS 

LIDERANÇAS? 

Em torno de interesses econômicos, eles defen
dem os mesmos interesses. Primeiro os próprios, 



depois os da indústria da comunicação e os inte
resses políticos da elite brasileira. A mídia brasi
leira sofreu um processo de concentração muito 
grande e dentro desse processo se consolidou 
uma ideologia de dominação que os jornais brasi
leiros e a televisão exprimem. Eles não precisam 
se telefonar. O doutor Tancredo [Neves] dizia 
que você é capaz de vender a mãe, mas não ven
de seus interesses. Aliás, eles se odeiam. Como 
dizia meu amigo Zózimo Barroso do Amaral : 
"Não convidem para o mesmo jantar o Otavinho, 
o Ruy Mesquita, o Roberto Civi ta e os filhos do 
Roberto Mar inho" . Eles não se dão bem. 

POR QUE VOCÊ CRITICOU A IDA DA DILMA À FESTA 

DE ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DA FOLHAI 

Porque foi um sinal político do qual eu discor
do. Acho que foi um erro. A Folha cometeu um 
crime, que deveria ser punido, que foi aquela 
matéria sobre a ficha falsa da Di lma. Ela deveria 
ter processado o jornal em nome da qualidade da 
imprensa brasileira. E aí a primeira manifestação 
dela como presidente foi ir ao aniversário da Fo
lha. Isso me decepcionou. 

MAS NAQUELA OCASIÃO ELA REITEROU SEU COMPRO

MISSO COM A LIBERDADE DE IMPRENSA. 

O discurso não tem importância. Ela poderia ter 
lido a "Oração aos Moços", do Ruy Barbosa, que 
não faria a menor diferença. O importante foi a 
presença física dela. 

VOCÊ QUE INVENTOU 0 TERMO [PIG]? 

Eu não. Eu tratava esses órgãos de imprensa 
como "mídia conservadora e golpista". Porque 
eles são golpistas, é importante deixar claro. Se 
preciso for, eles rompem com a regra do jogo de
mocrático e dão o golpe. Desde o primeiro dia do 
governo Lula, o PIG trabalhou para dar o golpe. 
Quase conseguiu, nos episódios do mensalão e no 
episódio do caos aéreo. No caso do mensalão, só 
não houve o golpe porque o Fernando Henrique 
persuadiu Agripino Maia [senador pelo D E M -
RN] com a tese do sangramento: "Vamos man
ter o Lula, mas vamos fazer que ele sangre até 
chegar a eleição". Até que eu li um discurso do 
deputado Fernando Ferro [PT-PE] que se referia 
a uma acusação indevida do "grande jornalista" 
A l i Kamel, que atribuiu ao governo uma intenção 

falsa a uma cartilha do governo. E o Ferro usou a 
expressão "Partido da Imprensa Golpista" , e eu 
passei a me apropriar do termo. 

MAS 0 PAPEL DA IMPRENSA, INCLUSIVE DESSA QUE 

VOCÊ CRITICA, NÃO É TAMBÉM FISCALIZAR 0 GOVER

NO? NO CASO DO MENSALÃO, QUE AINDA ESTÁ PARA 

SER JULGADO, HÁ PROVAS APRESENTADAS PELA 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E PELA POLÍ

CIA FEDERAL... 

Precisa provar que era um mensalão mesmo. A 
palavra presume pagamentos mensais, uma me
sada. Eu acompanho a teoria do M i n o Carta e 
acho que se trata de uma operação de caixa dois 
e utilização de sobra de campanha, que são prá
ticas universais e históricas aqui no Brasil . Você 
não consegue fazer três perguntas consecutivas 
a qualquer político sobre financiamento de cam
panha. Eu cunhei, com minha modesta experiên
cia, uma frase: "Atrás de todo político brasileiro 
tem um jatinho de empreiteiro". Ao distinguir 
os fenômenos, vamos perceber que essa é uma 
prática generalizada, que tem um precedente de 
dois personagens centrais: Marcos Valério e D a 
niel Dantas. O dinheiro do mensalão é pr incipal 
mente do Dantas, e começou a ser empregado na 
campanha de reeleição de Eduardo Azeredo para 
o governo de Minas Gerais, o qual já mantinha 
uma relação muito próxima com Dantas. O men-
salão no PIG é o log in para espinafrar o Lula e o 
PT. E, quando se fala em mensalão, nunca se fala 
em Daniel Dantas. Você tem razão, a imprensa 
tem que denunciar o mensalão, mas tem que de
nunciar o mensalão inteiro. 

NO CASO DA SATIAGRAHA, VOCÊ NÃO VÊ ERROS NA 

CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PELO DELEGADO PR0-

TÓGENES QUEIROZ QUE ACABARAM BENEFICIANDO 

DANIEL DANTAS, A EXEMPLO DA CRITICADA UTILI

ZAÇÃO DE AGENTES DA ABIN? 

Isso é mentira. Isso está na Constituição. É da ro
tina da Polícia Federal utilizar agentes da A b i n . Eu 
quero lhe dizer uma coisa: a batalha pela liberda
de de expressão hoje se trava na Justiça. Hoje, no 
Brasil, há uma guerra. Os adversários da liberdade 
de expressão recorrem à Justiça para calar a boca 
dos jornalistas independentes. A batalha não está 
na refrega da A N J com o PT, ou com a Ley de Me-
dios, porque isso comporá, no devido momento, no 
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âmbito do Congresso Nacional, quando o ministro 
Paulo Bernardo concluir seu projeto. A l i , naquele 
terreno, no Congresso, se acertarão as divergên
cias entre o PIG e o governo. Mas acima disso 
existe uma guerra silenciosa [nos tribunais]. V o u 
lhe dar um exemplo [mostra um documento]: Isso 
aqui é meu último despacho com meu advogado. 
Estas são as ações que correm contra m i m no cível 
[começa a enumerar]: Gilmar Mendes, duas; H e 
ráclito Fortes, duas; Fausto Macedo [repórter do 
Estadão], uma; Naji Nahas, uma no cível e outra 
no criminal; A l i Kamel, idem; Daniel Dantas, doze 
ações contra mim. E eu não sou o único. 

MAS VOCÊ TAMBÉM MOVE SEUS PROCESSOS. 

Também. Eu ganhei um contra o Diogo M a i 
nardi, acabei de ganhar contra o advogado do 
Dantas, que me processou e foi devidamente 
derrotado. Já ganhei do Naji Nahas, já ganhei do 
Gilmar Mendes. Ganho frequentemente do D a n 
tas... Mas isto aqui custa dinheiro. E essa foi uma 
prática usada nos Estados Unidos, principalmen
te quando a televisão americana denunciou que 
a nicotina viciava. E as empresas de tabaco en
cheram os órgãos de imprensa de processos j u 
diciais, para calar a boca deles. E não calou. N e m 
vai calar a minha. A batalha pela liberdade de ex
pressão no Brasil se transferiu para a Justiça. O 
objetivo do Daniel Dantas é duplo: ele quer me 
quebrar, coisa que ele não vai conseguir porque 
eu trabalho feito um condenado, ganho dinheiro, 
tudo de origem lícita, tudo no Imposto de Ren-

da. E o segundo objetivo: ele quer estabelecer 
jurisprudência. Isso aqui tem um objetivo polí
tico muito claro: como não existe uma legislação 
sacramentada e cristalizada regulando os blogs, 
a internet, Daniel Dantas e seus assemelhados 
querem estabelecer a legislação básica, à refrega 
entre a liberdade de expressão e os poderosos. 

HÁ OUTROS CASOS NO INTERIOR DO PAÍS... 

M u i t o s casos dispersos no interior do Brasil. Eu 
sou apenas o mais visível. 

...E 0 CASO DO ESTADÃO TAMBÉM. 

O PIG também, o caso do Sarney. Mas o Esta
dão não fala que o Daniel Dantas tem 13 processos 
contra apenas um jornalista. O que Daniel Dantas 
não sabe é que eu vou pegar ele na curva. Eu vou 
pegar isso tudo e vou voltar para cima dele. V o u 
fazer uma conversão e vou tomar a grana aqui. Da 
próxima vez que vocês vierem à sede do " C o n 
versa Afiada", vai ter maçaneta de ouro [risos]. 

SUA SAÍDA DO IG TEVE A VER COM AS CRÍTICAS AO 

DANIEL DANTAS? 

Eu fui expulso do i G . O Caio Túlio Costa me t i 
rou do ar. Desmagnetizou o cartão de entrada 
dos funcionários que eu contratava — eu tinha 
um esquema de terceirização no i G . Eu entrei 
na Justiça e consegui ganhar o direito de reaver 
minhas matérias, porque eu t inha medo de que 
elas sumissem do espaço sideral. M i n h a crítica 
ao BrOI é que primeiro ela é um fracasso re tum-



bante: perde para as concorrentes e foi comprada 
por portugueses. Como negócio, foi um desastre. 
Politicamente, foi um mecanismo institucional 
para tirar o Daniel Dantas da frente do governo 
Lula. Para dar um cala-boca nele. Ele ganhou 1 
bilhão de dólares naquele negócio. Foi o chama
do "Cala-boca Dantas". 

MUITA DA SUA ATUAL CRÍTICA À.GL0B0 TEM ORIGEM 

EM SUA PRÓPRIA PASSAGEM POR LÁ. RESTOU ALGO 

DE BOM DAQUELE TRABALHO? 

Quando eu fui chefe do escritório da Globo em 
Nova York, eu trabalhei com uma autonomia 
muito grande. Tinha um orçamento muito gran
de porque naquela época a Globo tinha muito d i 
nheiro. Eu tratava no dia a dia com assuntos que 
não mexiam diretamente com a política brasilei
ra e trabalhava feito um condenado. Por conta de 
uma disputa por bônus, eu cronometrei o tempo 
em que eu fiquei no ar durante um ano e somei 
todas as matérias que eu mandei: fui o repórter 
da Globo que mais minutos ficou no ar. Eu tra
balhava no "Jornal Nacional" , no "Jornal da G l o 
bo" e fazia uma matéria por semana no "Fantás
tico". C o m isso, eu ganhei condições políticas e 
profissionais de poder viajar muito. Eu fiz outro 
levantamento que mostrou que, para cada três 
dias em um ano, eu passava um dia na estrada. 

VOCÊ ESTÁ NO "DOMINGO ESPETACULAR", QUE CON

SEGUE BONS ÍNDICES DE AUDIÊNCIA E INCOMODA 

A GLOBO. MAS NÃO HÁ UM MIMETISMO EXCESSIVO 

DA RECORD EM RELAÇÃO À GLOBO EM TERMOS DE 

FORMATO E CONTEÚDO? 

A Globo estabeleceu um cânone. Segundo me 
contou o Boni, a Globo se inspirou na grade da 
Rádio Nacional, que procurava espelhar a rotina 
do brasileiro, de manhã, de tarde, de noite. O que 
a Record tenta fazer é reproduzir esse padrão ca
nónico da Globo, com algumas modificações. A 
Record já disse que quer copiar a Globo. A Re
cord já contratou inclusive o segundo locutor de 
cabine que fazia as chamadas da Globo. A Record 
tem as novelas das seis, das sete, das oito, tem o 
reality show, tem o concorrente do "Fantástico", a 
programação dos filmes, colocou um programa de 
manhã para concorrer com a A n a Maria Braga... 
Eu acho muito difícil uma televisão aberta tentar 
reinventar a grade. O que você pode fazer é colo

car suas características nesses programas. Refletir 
suas ambições e melhores características. 

OS INVESTIMENTOS DA RECORD NÃO SÃO DE TODO 

INSUSPEITOS, HÁ POLÊMICAS SOBRE SUA ORIGEM... 

O que eu posso dizer é o seguinte, a Record é 
capaz de explicar cada tostão que ela coloca na 
televisão. Mas deixa eu falar uma coisa sobre 
dinheiro ilícito: há três semanas consecutivas 
que, na hora do "Domingo Espetacular", cai o 
sistema do Ibope. No último domingo, o Ibope 
estava em 16, caiu a zero por 15 minutos, e v o l 
tou a 12. Não vou comentar. A Globo tem 4 0 % 
da audiência e recebe 8 0 % de toda publicidade 
veiculada na televisão brasileira. Se o universo 
da televisão brasileira é 10% menor, como c o m 
provou anos atrás o inst i tuto de medição criado 
por Si lvio Santos, para quem vai esses 10% que 
sobram? Vamos fazer essa conta? Então vamos 
criar um insti tuto autônomo, independente, de 
medição de audiência. 

DA MESMA FORMA QUE HÁ A GLOBO E AFILIADAS 

TÊM REPRESENTAÇÕES EM BRASÍLIA, NÃO HÁ TAM

BÉM A BANCADA EVANGÉLICA NO CONGRESSO COM 

INTERESSES QUE, EM ALGUM MOMENTO, COINCIDEM 

COM OS DA RECORD? 

Mas qual é a maior? A bancada da Record ou a 
bancada da Globo? A bancada da Globo. Qual é 
a mais poderosa? No Senado, José Sarney é re
presentante da Globo. A família de Antônio Car
los Magalhães também é. A RBS é. Em Sergipe, 
o Albano Franco também é. Em Alagoas são os 
Collor de Melo . 

MESMO ASSIM VOCÊ RECONHECE QUE HÁ OUTRAS CO

NEXÕES. É POSSÍVEL FALAR EM "JORNALISMO INDE

PENDENTE" DESSA FORMA, NO QUE DIZ RESPEITO À 

SUA LIGAÇÃO COM A RECORD? 

M i n h a ligação com a Record é muito simples. A 
Record é de um sujeito chamado Edir Macedo, 
que é um empresário e também líder de uma igre
ja chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Se 
eu não estou de acordo com o que ele me pede 
para fazer, eu peço demissão e vou embora. Agora, 
aqui no "Conversa Afiada", o dono sou eu. E devo 
ressaltar que se eu fosse da Globo, nem eu, nem 
o Azenha, nem o Rodrigo Viana teríamos nossos 
blogs. Cadê o blog do W i l l i a m Bonner? 
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