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O PT recuou da intenção de pro-
mover um ato formal de desagra-
vo ao ex-ministro da Casa Civil,
José Dirceu, no encerramento
de seu 4.º Congresso. A solidarie-
dade a Dirceu – alvo de reporta-
gem da revista Veja, que o acusou
de conspirar contra o governo –
foi manifestada na abertura do
encontro petista pela presiden-
te Dilma Rousseff e pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Houve uma grande saudação

e homenagem a Dirceu. Entende-
mos que as manifestações ocorri-
das naquele primeiro dia foram
mais do que uma moção”, disse o
presidente do PT, Rui Falcão.

Na sexta-feira, o presidente da
Central Única dos Trabalhado-

res (CUT), Arthur Henrique, pe-
diu uma “moção de repúdio” ao
que chamou de “crime” cometi-
do por Veja contra Dirceu e “con-
tra a livre imprensa neste País”.
O congresso petista aprovou on-
tem um pacote de sete moções –

do apoio à regulamentação dos
meios de comunicação ao aval à
greve de professores. Nenhuma
delas, porém, fazia referência a
Dirceu.

Réu no processo do mensalão,
que será julgado em 2012, Dirceu

participou de todos os debates
do encontro do PT, conversou
com os companheiros de parti-
do, posou para fotos, deu autó-
grafos, mas não parou para entre-
vistas. A avaliação foi a de que, se
falasse, todos os holofotes do
congresso seriam para ele.

Foi também com base nessa
constatação – endossada por Lu-
la e Dilma – que a cúpula do PT
decidiu não mais promover ma-
nifestação de apoio a Dirceu. Na
penúltima edição de Veja, o ex-
ministro – que presidiu o PT du-

rante oito anos – foi acusado de
montar um “gabinete paralelo”
e conspirar para derrubar o en-
tão ministro da Casa Civil Anto-
nio Palocci.

A publicação exibiu imagens
de um circuito interno do hotel
onde Dirceu estava para mostrar
que, nos dias que antecederam a
queda de Palocci – e logo após a
degola –, ele se encontrou com
deputados, senadores e até com
um ministro (Fernando Pimen-
tel, do Desenvolvimento). Dir-
ceu acusou Veja de ter tentando
invadir o seu apartamento e re-
gistrou B. O. A revista nega que
tenha agido fora dos limites da
ética jornalística. V.R. e W.T

Desagravo a Dirceu não vai além de ‘homenagem’

A Índia está fazendo algo
que mais parece ficção
científica, uma mistura de
1984 e Admirável Mundo

Novo. E que vai provocar um gran-
de debate sobre os limites da demo-
cracia representativa, da privacida-
de e do controle do Estado sobre o
indivíduo. Imagine fotografar 1,2 bi-
lhão de rostos, escanear 2,4 bilhões
de íris e coletar 12 bilhões de impres-
sões digitais, juntar tudo isso num
banco de dados digital, e torná-lo
acessível pela rede de telefonia celu-
lar. Deve demorar 10 anos, mas já
começou a acontecer.

O projeto chama-se Aadhaar e em
pouco mais de um ano emitiu 30 mi-
lhões de números de identificação
únicos para indianos de 13 dias de
vida até 103 anos de idade. Participa

quem quer, mas os atrativos para ga-
nhar os 12 dígitos são muitos: com ele e
sua impressão digital, qualquer um,
mesmo o mais miserável sem-teto, po-
de abrir uma conta bancária, receber
benefícios governamentais e descolar
um telefone celular. Em vez de meses
de idas e vindas de papelada, a identifi-
cação digital demora 8 segundos.

A meta é driblar a burocracia, evitar
o desvio de recursos do equivalente lo-
cal ao Bolsa-Família e diminuir as desi-
gualdades de um país que é estratifica-
do em castas e onde há oficialmente
400 milhões de pobres. O sistema está
sendo implementado por uma espécie
de “start-up” estatal, comandada pelo
mais icônico “self-made man” india-
no, o bilionário Nandan Nilekani, fun-
dador da Infosys. Ele se afastou do seu
império de software e terceirização de

serviços de informática para tocar o
projeto.

Os benefícios são óbvios, assim co-
mo os riscos. No limite, seria possível
ao governo monitorar todos os cida-
dãos cadastrados, um verdadeiro Big
Brother. Reportagem do The New York
Times conta que as resistências foram
grandes, mas o Aadhaar deslanchou
graças ao aval do primeiro-ministro
Manmohan Singh e – mais importante
– da família Gandhi, que comanda o
poderoso Partido do Congresso. Pode
ser que tenham avalizado apenas pelo
apelo eleitoral de diminuir a kafkiana
burocracia da Índia. Ou não.

Identificação. O Aadhaar resolve o
problema da identificação à distância.
Através das câmeras dos celulares se-
ria possível, em tese, identificar qual-

quer pessoa para realizar todo tipo de
atividade, até votar. Hoje isso é impen-
sável. Daqui a dez anos (ou menos) não
será. O processo será tão fácil e rápido
que pode colocar em xeque o sistema
de democracia representativa, em prol
da democracia direta.

É tudo o que os políticos e partidos
não querem. Imagine uma votação ins-
tantânea dos eleitores do Distrito Fe-
deral cassando o mandato da deputada
Jaqueline Roriz (aquela que foi absolvi-
da pelos seus pares apesar de ter sido
flagrada em vídeo recebendo dinheiro
vivo). Ou decidindo pelo voto direto
sobre a criação ou extinção de tribu-
tos.

A democracia direta pode ser tam-
bém um atalho para a ditadura da maio-
ria. Sem limites, favorece persegui-
ções e ameaça direitos fundamentais
do cidadão, dependendo de para onde
o vento da opinião pública estiver so-
prando.

Mas as rebeliões em países democrá-
ticos como Espanha, Grécia, Chile e
Inglaterra demonstram que a democra-
cia representativa não satisfaz a nova
geração de eleitores, que se sente ex-
cluída do processo decisório. Somem-
se as novas tecnologias, as redes so-
ciais e projetos como o Asdhaar e o re-
sultado é um debate que pode ser adia-

do, mas não evitado para sempre.
E no Brasil?
O Tribunal Superior Eleitoral co-

letou as digitais (nada de escanear
íris) de pouco mais de um milhão de
eleitores até agora. Eles votaram em
2010 usando o indicador para se
identificarem. Essas pessoas terão
prioridade para receber o RIC (Re-
gistro de Identidade Civil), um nú-
mero de identificação que substitui-
rá o R.G. e, em tese, unificará CIC,
PIS/PASEP e todos os outros cadas-
tros federais.

O “em tese”, no caso, é para ser
levado a sério. O decreto diz que “os
demais cadastros públicos federais
(...) poderão adotar”. Ou seja, não é
compulsório. E os documentos ve-
lhos continuam valendo... Ou seja, o
roteiro é o mesmo do “imposto úni-
co”, que virou mais um: a CPMF.

Torcida. Num país onde cartório
equivale a uma capitania hereditá-
ria, e TSE e IBGE têm códigos dife-
rentes para identificar os mesmos
municípios, é difícil acreditar que
até 2018 você terá apenas um núme-
ro de identificação federal para deco-
rar. Mas se até a Índia – com seis
vezes mais habitantes que o Brasil –
está conseguindo, não custa torcer.
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PT convoca
campanha
para regular
a mídia
Texto aprovado sugere regulamentar os
artigos da Constituição sobre comunicações

Wilson Tosta /ENVIADO ESPECIAL
Vera Rosa /BRASÍLIA

O Palácio do Planalto agiu pa-
ra tentar amenizar ontem, últi-
mo dia do 4º Congresso do PT,
a eventual repercussão da de-
cisão do partido de incorporar
definitivamente à sua agenda
a luta pela regulação da mídia
no País, bandeira que tem ren-
dido à legenda acusações de
defesa da censura. Paralela-
mente à ação de bastidores, po-
rém, os cerca de 1.300 delega-
dos aprovaram uma “convoca-
ção” aos militantes do partido
para que se engajem na luta pe-
la “democratização dos meios
de comunicação”, marcada
por duros ataques à imprensa.

Foi uma coreografia comple-
xa, que envolveu dois documen-
tos: a resolução política geral,
aprovada no sábado e emendada
ontem, tratando de uma grande
variedade de assuntos, entre
eles a comunicação, e um texto
específico sobre o assunto, de
seis páginas.

Inicialmente, o objetivo do
partido era mencionar o tema no
primeiro texto e aprofundá-lo
no segundo, que seria uma reso-
lução, ou seja, uma diretriz para
o PT. A articulação, porém, ga-
rantiu que o documento específi-

co sobre mídia, muito detalha-
do, virasse moção – manifesta-
ção de apoio, de caráter mais
brando. A resolução geral, que já
tinha dois parágrafos defenden-
do a regulamentação da mídia,
ganhou a “convocação” aos mili-
tantes.

O presidente do PT, Rui Fal-
cão, chegou anunciar que o en-
contro votaria uma resolução
com as propostas do partido pa-
ra o setor. Minutos depois, po-
rém, o texto sobre comunicação,
sem alterações, foi distribuído
aos jornalistas, com o aviso de
que virara moção. Foi atendida,
assim, a preocupação do gover-
no – que temia ser novamente
acusado de tentar controlar a mí-
dia e calar críticas – e, ao mesmo
tempo, mantida a linha de crítica
ao setor de comunicação.

‘Conspiração’. O texto se refe-
re a suposta “conspiração midiá-
tica” que teria se aliado à oposi-
ção contra o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Um de seus
trechos: “O 4º Congresso (...)
convoca o partido e a sociedade
na luta pela democratização da
comunicação (...), enfatizando a
importância de um novo marco
regulatório para as comunica-
ções (...), que, assegurando de
modo intransigente a liberdade

de expressão e de imprensa, en-
frente questões como o controle
de meios por monopólios, a pro-
priedade cruzada, a inexistência
de uma Lei de Imprensa, a dificul-
dade para o direito de resposta, a
regulamentação dos artigos da
Constituição que tratam do as-
sunto, a importância de um se-
tor público de comunicação e
das rádios e televisões comunitá-
rias. A democratização da mídia
é parte essencial da luta demo-
crática em nossa terra”.

No Planalto, a questão da co-
municação é vista como delica-
da: a presidente Dilma Rousseff

pediu ao ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, que tiras-
se do projeto sobre o assunto, fei-
to na gestão Lula, pelo então mi-
nistro Franklin Martins (Comu-
nicação Social), tudo que reme-
tesse a controle da imprensa.

Críticas. “Vai ser votada agora
uma resolução completa que faz
um histórico das posições do
PT, que compõe um documento
à parte e integra o conjunto de
resoluções do Congresso”, afir-
mou Falcão, pouco antes do
anúncio de que o texto fora “re-
baixado”.

O presidente do PT Chegou a
se irritar com os repórteres que
perguntaram se a proposta impli-
cariacontrole de conteúdo da mí-
dia. “Estou dizendo quinhentas
vezes: não vamos controlar con-
teúdo, somos contra censura,
contra versão única de fatos. E
defendemos a livre expressão de
pensamento, inclusive para que
vocês possam claramente fazer
as suas matérias sem qualquer ti-
po de injunção empresarial”, afir-
mou. “Queremos a legislação
que hoje não existe. Queremos
que seja discutido o que está pre-
visto na Constituição.”

Ao lado da
filha, Paula, e
do neto
Gabriel, a
presidente
Dilma assiste à
a cerimônia de
substituição da
bandeira do
Brasil – parte
dos festejos do
7 de Setembro

●✽ blogs.estadao.com.br/vox-publica / twitter.com/zerotoledo

Mãe, filho,
avó e
bandeira

Meio apoio. O ex-ministro, no Congresso: sem holofotes

● Marco regulatório

Sem intermediários
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● SolidáriosCúpula petista desiste de
um ato específico em
defesa do ex-ministro e
seu nome não está em
nenhuma das moções

JOSÉ ROBERTO
DE TOLEDO

LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA
EX-PRESIDENTE
“Dirceu tem o meu aval”

GILBERTO CARVALHO
MINISTRO DA SECRETARIA GERAL
DA PRESIDENCIA
‘A reportagem passou do ponto.
Estranho seria se não déssemos
razão ao Zé Dirceu”

NOVA COMUNICAÇÃO
TRECHOS DO DOCUMENTO DO PT
“O 4.º Congresso (...) convoca o
partido e a sociedade na luta
pela democratização da
comunicação (...) enfatizando a
importância de um novo marco
regulatório (...) que enfrente
questões como o controle de
meios por monopólios, proprie-
dade cruzada, a regulamentação
de artigos da Constituição que
tratem do assunto (...)”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A6.




