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Araponga também no ‘Sunday Times’
Outro jornal de Murdoch é acusado de usar detetives para violar dados do ex-premier Brown

Fernando Duarte
fduarte@oglobo.com.br

Correspondente • LONDRES

S e o escândalo de grampos telefônicos
no “News of the World” sugeriu que as
práticas ilegais na imprensa britânica
estavam restritas ao mundo dos tabloi-

des sensacionalistas, novas denúncias, feitas
pela BBC e pelo jornal “Guardian”, indicam
que o “Sunday Times”, uma das mais respei-
tadas publicações do Reino Unido, usou in-
vestigadores particulares para levantar infor-
mações financeiras sigilosas sobre o ex-pre-
mier Gordon Brown. Assim como o “News of
the World”, o “Sunday Times” faz parte do
portfólio da News International, pertencente
ao magnata de mídia Rupert Murdoch e cuja
reputação foi seriamente abalada a ponto de
o tabloide no domingo ter sido publicado pela
última vez em seus 168 anos de história.

Numa das ocasiões, segundo as denúncias, o
“Sunday Times” usou alguém para se passar por
Brown numa série de telefonemas para o banco
dele. Brown também teria sido alvo de tentativas
de grampo do telefone celular pelo detetive Glen
Mulcaire, que durante anos realizou escutas ile-
gais a serviço do “News of the World”. Além dis-
so, o ex-premier também sofreu uma devassa
por outro jornal de Murdoch, o tabloide “Sun”’,
que obteve ilegalmente dados médicos de sua fa-
mília para revelar que um dos filhos de Brown,
Fraser, sofre de fibrose cística. Os ataques à pri-
vacidade de Brown teriam ocorrido entre 2000 e
2006, quando era ministro das Finanças do go-
verno trabalhista de Tony Blair.

Em outubro de 2006, os Brown ainda tenta-
vam lidar com o impacto da notícia da doença
de Fraser, na época com 4 meses, quando rece-
beram uma ligação da própria Rebekah Brooks,
então editora do “Sun”, dizendo que publicaria
uma reportagem sobre o caso, conta o “Daily Te-
legraph”. O casal já havia perdido o primeiro fi-
lho e agora tinha que lidar com uma doença que
frequentemente diminui a expectativa de vida,
somado à angústia de aguardar pela reportagem,
que dias depois levou o assunto a público. Re-
bekah, que foi também editora do “News of the
World”, hoje é diretora-executiva da News Inter-
national e em várias ocasiões negou saber de
métodos escusos nas reportagens.

Por meio de um porta-voz, Brown disse ter fi-
cado chocado com as revelações, ao passo que
sua mulher, Sarah, usou o Twitter para dizer o
quão magoada ficou, afirmando ainda estar pen-
sando nas outras famílias afetadas pelas inva-
sões de privacidade. E a julgar pelas novas de-
núncias de grampos, a lista pode incluir até a
mais famosa família britânica: o “News of the
World” teria atacado os celulares do príncipe
Charles e de Camilla. Outra denúncia séria é a de
que o tabloide subornou pelo menos um dos po-
liciais responsáveis pela segurança da rainha Eli-
zabeth II para obter informações pessoais sobre
os Windsor, incluindo números de telefone.

Segundo o “Guardian” um grupo de três a cin-
co policiais recebeu o equivalente a mais de R$
300 mil em troca das informações que invadiram
a privacidade da família real, e colocaram em ris-
co a segurança da rainha e dos príncipes.

Pressionado, Cameron
manda recado a magnata
● Os ecos do escândalo voltaram a reverberar
no governo: o ministro da Cultura, Jeremy Hunt,
teve de recuar da decisão de permitir que Mur-
doch assuma o controle acionário da BSkyB, a
principal emissora de TV a cabo do país. Numa
sessão parlamentar extraordinária, Hunt, que
anteriormente dera aval para a ampliação do
império de Murdoch no Reino Unido, informou
que o caso será enviado à Comissão de Com-
petitividade — semelhante ao Cade no Brasil.

A decisão também foi motivada pelo anúncio
de que Murdoch desistiu da proposta inicial de
vender o canal de notícias 24 horas Sky News co-
mo parte da barganha pelo controle acionário,
no que também foi interpretado como uma ma-
nobra do magnata para ganhar tempo. Como a
análise da comissão deve durar pelo menos seis
meses, Murdoch espera que a animosidade po-
lítica e popular arrefeça. O vice-premier Nick
Clegg interveio, indo contra o governo.

— Murdoch precisa tomar uma atitude decen-
te e reconsiderar seu interesse pela BSkyB. Re-
comendo que observe como o país está reagindo
ao escândalo — afirmou Clegg.

Mesmo o premier David Cameron, que teve o
apoio dos jornais de Murdoch para vencer as
eleições, mandou um recado ao empresário:

— Se eu fosse o senhor Murdoch, estaria mais
preocupado em arrumar minha empresa do que
em pensar na próxima aquisição.

Porém, a ausência de Cameron da sessão par-
lamentar extraordinária foi devidamente explo-
rada pelo líder da oposição, Ed Miliband:

— O primeiro-ministro tem uma série de res-
postas a dar ao Parlamento e ao público, pois a
credibilidade de seu governo está sendo seria-
mente questionada por esses escândalos.

O caso chegou até ao Vaticano, e o “L’Os-
servatore Romano” publicará hoje um edito-
rial pedindo maior consideração ética por
parte dos meios de comunicação.

● LONDRES. Se existe alguém no gabinete do pre-
mier David Cameron que não vê o copo total-
mente vazio em meio às ligações perigosas de
seu líder com a News International, esse alguém
é o vice-premier Nick Clegg. Os escândalos en-
volvendo Cameron e o magnata Rupert Murdo-
ch representam para o líder do Partido Liberal-
Democrata e parceiro júnior na coalizão com os
conservadores a oportunidade de tentar frear a
queda de popularidade dos últimos meses.

Quando aceitou o convite de Cameron para
formar o governo, Clegg vislumbrou a oportu-
nidade de tirar os chamados lib-dems da eterna
condição de terceiro partido e, ao mesmo tem-
po, negociar a introdução de sua plataforma po-
lítica. Acordou do sonho quando se viu obriga-
do a negociar posições, incluindo a promessa
de campanha de bloquear um aumento nas
anuidades universitárias britânicas.

Sem relações com a News International, ao
contrário de trabalhistas e conservadores

A dura realidade política deu margem a uma
saraivada de críticas — incluindo charges em
que Clegg era retratado com uma espécie de ser-
viçal do premier — sobretudo depois de o go-
verno anunciar um draconiano pacote de auste-
ridade. Mas o sinal evidente de queda de popu-
laridade foi a surra levada pelos lib-dems nas
eleições locais de maio, em que o partido obteve
os piores resultados em 30 anos e ainda se viu
derrotado no plebiscito sobre o sistema eleito-
ral. Na mais recente pesquisa, os lib-dems regis-
traram apenas 8% da preferência do público.

Agora, porém, há uma chance de mostrar dis-
tanciamento no que diz respeito a Murdoch, o

que vai além de apenas criticar o magnata aber-
tamente, como Clegg fez ontem após o encon-
tro com os pais da menina Milly Dowler, cujo
telefone foi grampeado pelo tabloide “News of
the World” após seu desaparecimento, em 2002.
Ao contrário de conservadores e trabalhistas,
os lib-dems jamais tiveram relações cordiais
com a News International, e não precisarão pen-
sar duas vezes em se rebelar caso haja uma vo-
tação parlamentar especial amanhã sobre a ten-
tativa de compra da BSkyB por Murdoch.

— Nunca tivemos um relacionamento espe-
cial com essa companhia (a News Internatio-
nal) e por isso poderemos votar sem medo —
afirma Vince Cable, ministro dos Negócios.

Cable protagonizou no início do ano um raro
episódio de propaganda positiva para Murdoch
quando foi flagrado por um repórter disfarçado
do “Daily Telegraph” se vangloriando de como
seria implacável com a News International na
análise do processo de compra da BSkyB — na-
quele momento, a decisão estava subordinada a
seu departamento, sendo passada para a Cultu-
ra depois que as declarações vieram a público.

Mas divergências com os conservadores pre-
cisam de mais sutileza, sob pena de passar uma
imagem de oportunismo para o público. No mo-
mento, de acordo com especialistas, a tática é
cuidar da hemorragia, não da cicatrização.

— O escândalo muda um pouco a dinâmica
da coalizão e, no caso dos lib-dems, ajuda a es-
tancar a perda de apoio, sem necessariamente
resultar em crescimento, pois o partido ainda
está num governo impopular — acredita Gi-
deon Cohen, cientista político da Universidade
de Durham.(F.D) ■
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MULHER PASSA em frente a um cartaz de Murdoch com a boca tapada pela palavra “caçado”, em Londres

O VICE Nick Clegg (no centro) encontra as vítimas de grampo em Londres: em busca do apoio perdido

Dominic Lipinski/Reuters

A vergonha de
um tabloide

exposta por rivais
David Carr

● O escândalo dos grampos telefônicos
que se espalha no Reino Unido, com pri-
sões, mentiras e tráfico de influência, seria
uma história deliciosa para “The News of
the World” se não fosse sobre o próprio
jornal. Em vez disso, o caçador virou caça,
e a News Corporation de Rupert Murdoch
sumariamente jogou o jornal de 168 anos
embaixo de um ônibus de dois andares. A
edição final foi às bancas no domingo.

Nos EUA, jornais têm sido um hobby
caro para Murdoch, mas os jornais no Rei-
no Unido podem acabar sendo ainda mais
caros para ele a longo prazo. Tão úteis em
influência, seus jornais colocaram seus
negócios em evidência e atrasaram seus
esforços de expansão para ganhar o con-
trole da British Sky Broadcasting.

A News Corporation historicamente
tem usado seus quatro jornais — in-
cluindo “The Sun”, “The Times of Lon-
don” e “The Sunday Times” — para mol-
dar a opinião pública, ajudando a eleger
o primeiro-ministro com endosso e pu-
nição a inimigos a cada campanha.

Após David Cameron ser eleito primei-
ro-ministro, um dos primeiros visitantes
recebidos em Downing Street foi Murdoch
— discretamente pela porta dos fundos.

Os jornais já não são o que eram. Parte
da razão para a News Corporation desejar
fechar uma publicação com 2,7 milhões
de exemplares todos os domingos é que
sua receita estava abaixo de US$ 1 bilhão.
Ainda assim, como se descobre que um
tabloide está grampeando milhares de
mensagens de voz de cidadãos? Não foi o
governo britânico, mas outros jornais.

Pense nisso. Lá estava Murdoch colo-
cando o guardanapo e pronto para aboca-
nhar os outros 60% da BSkyB que ainda
não possui. Mas quando estava pronto pa-
ra engolir outro pedaço, as mãos em sua
garganta pertenciam, sim, a jornalistas.

Jornais continuam sendo poderosos, e
não apenas da maneira que Murdoch his-
toricamente dispôs deles. O “Guardian”
grudou na história dos grampos como
um cão num osso com carne, trazendo-a
de volta à vida após anos adormecida.
Outros, incluindo o “New York Times”,
publicaram reportagens sobre a cumpli-
cidade de executivos e de policiais.

A organização de Murdoch pode ser
capaz de eleger governos, mas mantê-
los prestando contas está na esfera da
reportagem de jornal, um conceito sério
de serviço público que raramente des-
pertou nele muito interesse.

É mais difícil vislumbrar as implicações
globais para a News Corporation. Será que
os danos vão pular o mar e atingir as ope-
rações da empresa nos Estados Unidos?

Os americanos podem ver um paralelo
entre a boa vontade da FoxNews em ofe-
recer emprego para pré-candidatos repu-
blicanos à Presidência — Sarah Palin, Mi-
ke Huckabee, Newt Gingrich — e o percur-
so de Andy Hayman de chefe da investi-
gação dos grampos na Scotland Yard a co-
lunista da News International, através da
qual ele escreveu no “Times of London”
de que o escândalo estava restrito “a tal-
vez um punhado” de vítimas.

O “Wall Street Journal”, da News Corpo-
ration, tem atuado de forma correta na co-
bertura dos irmãos britânicos. Mas ainda
há riscos deste lado do oceano. Antes de
se tornar chefe do “Journal”, Les Hinton foi
presidente da News International, e por
duas vezes testemunhou diante do Parla-
mento que a companhia conduziu uma in-
vestigação interna sobre o incidente dos
grampos. No segundo depoimento, ele dis-
se que a empresa se assegurou de que os
incidentes estavam restritos a Clive Good-
man, que então era o repórter para assun-
tos da realeza no “News of the World”. O
que não era o caso.

Na verdade, uma espécie de Primavera
Britânica está a caminho, agora que o sis-
tema de punição e recompensa da News
Corporation desmoronou. Membros do
Parlamento, que já não temem mais uma
revanche dos tabloides de Murdoch, se ex-
pressam livremente dando voz à revolta de
seus eleitores. Enquanto isso, a mídia so-
cial vaga selvagem e livre pela história, fa-
zendo um buraco no pequeno clube que
tem governado o país. A democracia, aju-
dada pela luz do sol, invade o país.

DAVID CARR é colunista do New York Times

Vice-premier explora oportunidade
Nick Clegg tenta recuperar apoio ao Partido Liberal-Democrataa
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 julho 2011, Economia, p. 26.




