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SINAIS PARTICULARES

O s governos do
Ocidente deve-
riampedir à Tur-
quia e ao Brasil
que se envolvam
novamente na

busca de um acordo nuclear com
o Irã e restabelecer o diálogo
com Teerã. Isso soa como conse-
lhodo Amigo da Onça, mas não é.
A recomendação foi feita na se-
mana passada pela renomada
professora de Ciência Política e
Relações Internacionais da Uni-
versidade de Princeton Anne-
Marie Slaughter, em artigo no Fi-
nancial Times sobre o relatório
da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) com in-
formações “críveis” a respeito de
“atividades de desenvolvimento
de um explosivo nuclear” no Irã.

No artigo, intitulado A diplo-
macia é a opção menos danosa,
Slaughter apresenta as razões
por que os EUA e seus aliados
europeus deveriam incentivar a
participação do Brasil e da Tur-
quia na busca de um entendi-
mento com o Irã, apenas 18 me-
ses depois de terem rejeitado
proposta de acordo que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o primeiro-ministro turco,
Tayyip Erdogan, negociaram em
Teerã. A professora observa que
as fricções entre a Turquia e o Irã
estão aumentando, particular-
mente por causados levantes po-
pulares na Síria e nos países ára-
bes, e argumenta que “a Turquia
tem interesse direto em evitar
um desfecho em que o Irã lhe
roube a cena como o único po-
der nuclear na região, além de
Israel”. Acrescenta que “o Irã
tem interesse em trabalhar com
a Turquia ao menos parte do
tempo na complexa política
triangular que emerge entre Tur-
quia, Irã e Arábia Saudita”.

E o Brasil? Para Slaughter, Dil-
ma Rousseff “tem interesse em
fazer algo que Lula foi incapaz
dealcançar”. Segunda ela,“o Bra-
sil tem um forte incentivo (para
agir) como nação que flertou
com o desenvolvimento de ar-
mas nucleares, mas renunciou a
seu programa”. Diante disso, es-
tá na hora de a Turquia e o Brasil
iniciarem “uma nova rodada de
negociações sob os auspícios da
ONU – com pleno apoio de EUA,
França, Rússia e de outros pode-
res interessados”.

A sugestão da professora é sig-
nificativa por duas razões.

Elaeradiretora dePlanejamen-
to Político do Departamento de
Estado e conselheira da secretá-
ria de Estado Hillary Clinton na
altura dos acontecimentos que
levaram sua então chefe a con-
vencer o Conselho de Segurança
(CS) das Nações Unidas contra a
proposta brasileiro-turca.

Slaughter justifica a ação dos
EUA reafirmando que o acordo
alcançado por Brasil, Turquia e
Irã era manobra iraniana para
neutralizar uma nova rodada de
sanções que o CS adotou no iní-
cio de junho. Na época, ela conta,
Washington “chamou a atenção,
corretamente, para o fato de que
Teerã não se estava comprome-
tendo a parar o enriquecimento
(de urânio) (...) e deixou claro
seu desagrado a Ancara e Brasí-
lia”. A ex-conselheira de Hillary
constata, no entanto, que com o
fracasso da proposta brasileiro-
turca“oprogramanuclear irania-
no continuou”. E conclui com
uma elegante autocrítica: “O que
se perdeu foi a oportunidade de
se estabelecer o precedente de
manter combustível (nuclear)
iraniano fora do Irã e de se traba-
lhar num quadro mais cooperati-
vo do que coercivo que teria per-

mitido ao Irã salvar a cara”.
A conclusão de Slaughter é o

segundo aspecto significativo
de sua análise, por uma razão:
ela não é nova. Dias depois de o
CS da ONU ter imposto a quarta
rodada de sanções ao Irã, com
votos contrários do Brasil e da
Turquia, importantes figuras do
establishment em Washington
lamentaram que não se tivesse
dado uma chance ao entendi-
mento negociado por Lula e Er-
dogan. “Se adotada, essa propos-
ta teria iniciado o processo para
lidar com um importante – mas
não o único – aspecto da difícil
relação entre o Irã e a comunida-
de internacional, e representa-
ria um primeiro passo a sustar o
progressodo Irã para adquirir ca-
pacidade em armas nucleares”,
escreveram o ex-subsecretário
de Estado Thomas Pickering e o
ex-inspetor-chefe de Armas dos
EUA David A. Kay, entre outros.
Na declaração, eles conclama-
ram o Grupo de Viena (Rússia,
França, EUA e AIEA) a “conside-
rar seriamente a proposta (tur-
co-brasileira) como uma abertu-
ra para um maior engajamento
como Irã em preocupantes ques-
tões pendentes”. Os signatários
aconselharam os membros per-
manentes do CS mais a Alema-
nha a verem o acordo Brasil-Tur-
quia-Irã como “o primeiro passo
de um diálogo mais amplo que
poderia incluir medidas de cons-
trução de confiança, como sus-
pendero enriquecimento de urâ-
nio acima de 5%, assim como a
resolução de questões de segu-
rança regional, a proteção dos di-
reitos humanos no Irã e outros
temas de interesse mútuo”.

O mal-estar que o episódio ira-
niano deixou nas relações dos
EUA com o Brasil e a Turquia foi

superado. No caso do Brasil, a
viagem que o presidente Barack
Obama fez ao País em março,
num gesto muito apreciado por
Dilma, reabriu espaço para um
diálogo mais produtivo entre os
dois países. As dificuldades mo-
mentâneas criadas entre Wa-
shington e Ancara também fo-
ram resolvidas pela forte aproxi-
mação entre Obama e Erdogan
desde então e pelo reconheci-
mento pelos EUA dos interesses
que os dois países comparti-
lham num Oriente Médio em
transformação.

Deveria Dilma acatar a suges-
tão de Slaughter e oferecer os
bons ofícios da diplomacia brasi-
leira? Os preparativos da viagem
que a presidente brasileira fará a
Washington em março de 2012
são uma boa oportunidade para
os dois governos refletirem so-
bre a pergunta de Slaughter. Por
temerária que possa soar, a me-
lhor resposta é sim, contanto
que Washington aceite que a di-
plomacia é a única saída e Brasí-
lia tenha aprendido com os erros
que cometeu na bem-intencio-
nada, mas mal executada tentati-
va de mediação com o Irã. O pri-
meirofoi acreditar que, tendo re-
cebido incentivo de Obama para
levar adiante o entendimento,
poderia ter sucesso limitando as
consultas com os membros per-
manentes do CS. O segundo –
infantil – foi celebrar vitória an-
tes de tê-la assegurado.
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O s pessimistas
me aborrecem.
Fazem, como
dizia Oduvaldo
Vianna Filho,
“do medo de vi-

ver um espetáculo de coragem”.
Vivem de mal com a vida. Não
olham para a frente. São ho-
mens e mulheres de retrovisor.
À semelhança de Dom Quixote,
vivem lutando contra moinhos
de vento. Faltam-lhes equilí-
brio, serenidade e bom senso.

O que é côncavo de um lado
aparece convexo do outro. De-
pende só do nosso ângulo de vi-
são. Como lembrou alguém,
muitas vezes um defeito é ape-
nas a sombra projetada por
uma virtude. Os pessimistas pa-
decem da síndrome das som-
bras. São incapazes de ver o ou-
tro lado: o da virtude.

Algumas críticas ao jornalis-
mo, amargas e corrosivas, têm a
garra do pessimismo ou a mor-
dida do cinismo. Irritam-se, al-
guns, com a força da mídia e vis-
lumbram interesses espúrios
no sucesso empresarial.

O jornal, como qualquer ne-
gócio, não existe para perder di-
nheiro. A crítica procede de
quem perdeu o trem da Histó-
ria ou, pior que isso, não sabe o
que é enfrentar o batente. Ga-
nhar dinheiro com informação
não é um delito. Estou cansado
de repetir. É um dever ético. O
lucro legítimo decorre da credi-

bilidade, da qualidade do produ-
to. E a qualidade é o outro nome
da ética.

A ética informativa não é um
dique, mas um canal de irriga-
ção. A paixão pela verdade, o res-
peito à dignidade humana, a luta
contra o sensacionalismo,a defe-
sa dos valores, enfim, represen-
tam uma atitude eminentemen-
te afirmativa.

A ética, ao contrário do que
gostariam os defensores de um
moralismo piegas, não é um
freio às justas aspirações de cres-
cimento das empresas. Suasbali-
zas, corretamente entendidas,
são a mola propulsora das verda-
deiras mudanças.

Ojornalismo de escândalo, an-
coradonumprovincianismoaéti-
co, é cada vez menos frequente.
Recaídas ocasionais são objeto
de críticas e discussões internas.

O jornalismo brasileiro, não

obstante as suas deficiências,
tem desempenhado um papel re-
levante. Ao lancetar os tumores
da corrupção, cumpre um dever
ético intransferível. A mídia,
num país dominado por esque-
mas cartoriais, assume significa-
tiva parcela de responsabilida-
de. O Brasil, graças à varredura
da imprensa, está mudando. Pa-
ra melhor. Ministros caem como
cartas de baralho. Reagem às de-
núncias com declarações do ti-
po “tudo não passa de armação
da imprensa”, “sou vítima de lin-
chamento moral”, “não sei”,
“não vi”. A perseverança da mí-
dia faz a força dos fatos acabar
prevalecendo. E o governante
vai para casa. Já é um grande
avanço. Esperemos que chegue
o dia em que o ônus político seja
acompanhado da devolução do
dinheiro público e da necessária
punição criminal.

Os pessimistas, no entanto,
nãoenxergam as mudanças posi-
tivas. Querem que as coisas mu-
dempela ação dos outros. Esque-
cem queademocracia não écom-
patível com a omissão rançosa.
As críticas à imprensa, necessá-
rias e pertinentes, são sempre
bem-vindas. Espera-se, no en-
tanto, que sejam construtivas e
equilibradas.

Ouvi recentemente uma des-
sascríticas num semináriode mí-
dia. Os jornais, dizia meu interlo-
cutor,estão cada vez maispareci-
dos e sem graça. Concordo, em-
bora parcialmente.

A "mcdonaldização" dos jor-
nais é um risco que convém evi-
tar.Acrescenteexploraçãodoen-
tretenimento em prejuízo da in-
formação de qualidade tem frus-
trado inúmeros consumidores
dejornais.Opúblico damídiaim-
pressanão se satisfaz com o ham-

búrguer jornalístico. Trata-se de
uma fatia qualificada do merca-
do. Quer informação aprofunda-
da, analítica, precisa e confiável.

Éprecisoinvestirna levezafor-
mal. Sem dúvida. O recurso à in-
fografia,o investimentoem dida-
tismo e a valorização da fotogra-
fia – o “arrevistamento” das pri-
meiras páginas tem provocado
reações de surpresa e aprovação
– são, entre outras, algumas das
alavancas do crescimento. Mas
nada disso, nada mesmo, supera
a qualidade do conteúdo. É aí
que se trava a verdadeira batalha.
Só um produto consistente tem
a marca da permanência. Quali-
dade editorial e credibilidade
são, em todo o mundo, a única
fórmula para atrair novos leito-
res e anunciantes.

O jornal The New York Times
sabe disso como nenhum outro.
Ao visitar a fabulosa casa nova
da “velha dama cinzenta”, em Ti-
mes Square, ouvi, mais uma vez,
a receita do sucesso: “Produzir
jornalismo de qualidade e maté-
rias sérias de maneira mais
atraente”. Qualidade e bom hu-
mor. É isso.

Outro detalhe: os jornalistas
precisam escrever para os leito-
res. É preciso superar a mentali-
dade de gueto, que transforma o
jornalismo num exercício de ar-
rogância.Cadernos culturais dia-
logam com eles mesmos. O lei-
tor é considerado um estorvo ou
um chato.

O jornal precisa moldar o seu
conceitode informação, ajustan-
do-o às necessidades do público
a que se dirige. Outro detalhe im-
portante, sobretudo em épocas
de envelhecimento demográfi-
co: a tipologia empregada pelos
jornais tem de levar em conta os
problemas visuais dos seus con-
sumidores. Falando claramen-
te: os jornais precisam trabalhar
com letras grandes.

Apostar em boas pautas – não
muitas, mas relevantes – é outra
saída.Émelhor cobrir magnifica-
mente alguns temas do que ati-
rar em todas as direções. O leitor
pede, em todas as pesquisas, re-
portagem. Quando jornalistas,
entrincheirados e hipnotizados
pelas telas dos computadores,
não saem à luta, as redações con-
vertem-se em centros de infor-
mação pasteurizada.

O lugar do repórter é na rua,
garimpando a informação, pres-
tando serviço ao leitor e contan-
do boas histórias. Elas existem.
Estão em cada esquina das nos-
sas cidades. É só procurar.

O jornalismo moderno, mais
do que qualquer outra atividade
humana, reclama rigor, curiosi-
dade, ética e paixão. É isso que
faz a diferença.
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A saúde
dos jornais
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Brasil e Turquia devem
mediar novo acordo?

ADMINISTRAÇÃO KASSAB
Inspeção veicular

O Ministério Público não conse-
guiu o afastamento de Kassab por
fraude na inspeção veicular. Bom
se fosse verdade, pois esta segun-
da gestão só serviu para ele for-
mar um novo partido e aumentar
a arrecadação da Prefeitura, assal-
tando o bolso dos munícipes. Me-
lhor ainda se acabassem com essa
farsa da inspeção veicular e com
o rodízio, que de nada adianta. Es-
ses programas só servem para ar-
recadar dinheiro que depois será
usado em benefício dos candida-
tos do PSD. As enchentes e o trân-
sito estão aí para provar que nada
foi feito. A gestão Kassab só im-
pôs penalidades aos contribuin-
tes. Se a Justiça fosse justa, já te-
ria resolvido essa pendenga afas-
tando esse demagogo.
IZABEL AVALLONE
izabelavallone@gmail.com
São Paulo

Cobrança dupla

Ninguém acredita que Kassab se-
ria afastado da Prefeitura por cau-
sa da inspeção veicular. Mas todo
mundo estranha ter de pagar o li-
cenciamento de veículos e tam-
bém a inspeção veicular. É co-
brança dupla, com a qual Kassab
convive muito bem, como de cos-
tume sem se importar com o bol-
so do cidadão.
ADEMIR VALEZI
valezi@uol.com.br
São Paulo

Modelos de conduta

Para fazer manutenção dos viadu-
tos da nossa cidade não há verba,
mas para dar aumento aos verea-
dores sobra. Afinal, são trabalha-
dores exemplares!
MAURO RIBEIRO GAMERO
mrgamero@ajato.com.br
São Paulo

CÂMARA MUNICIPAL
Aumento salarial

Não nos devemos indignar com
as benesses que os vereadores de
São Paulo se deram na calada da
noite. Afinal, eles são indispensá-
veis para a nossa cidade. Já imagi-
naram o desastre que seria se re-
duzissem em 50% as cadeiras na
Câmara? A cidade ficaria ingover-
nável, não é? E, afinal, esse custo-
zinho virá no IPTU de 2012, que
os contribuintes insistem em pa-
gar em dia. É uma indecência!
ADEMAR MONTEIRO DE MORAES
ammoraes57@hotmail.com
São Paulo

CLT nos vereadores

Já que os nossos vereadores fa-
zem tanta questão de comparar o
seu regime de trabalho com a
CLT – vide o 13.º salário que se au-
toconcederam (25/11, C1) –, por

que os nossos representantes
também não aprovam o Contrato
de Experiência (artigo 451 da
CLT)? Assim poderíamos desti-
tuí-los do cargo caso sua atuação
traísse as nossas expectativas!
RODOLFO JESUS FUCIJI
fucijirepresentacao@ig.com.br
São Paulo

Lisura

A matéria Promotor diz que 13.º
de vereador é ilegal (Metrópole/2,
25/11, C3A) afirma que o promo-
tor dr. Luiz Ambra Neto me acu-
sou de ter “mentido” quando in-
formei que o Ministério Público
Estadual (MPE) tinha conheci-
mento prévio dos índices de rea-
juste para os vereadores aprova-
do pela Câmara Municipal em
23/11. “Em nenhum momento vi-
mos o projeto ou os reajustes...”,
teria dito o promotor ao Estado.
Ofício datado de 14/10 e protoco-
lado no MPE em 18/10 prova que

o promotor Ambra Neto recebeu
com 40 dias de antecedência a ín-
tegra do projeto que seria aprova-
do pela Câmara em 23/11, dela
constando os índices de reajuste
e a proposta do 13.º salário. A úni-
ca alteração no projeto aprovado
foi uma redução no índice do au-
mento, de 23,12% para 22,67%, de-
rivada de recálculo da inflação no
período visado. No ofício, atestan-
do a lisura da Câmara, informei
ao promotor Ambra Neto sobre o
projeto, no âmbito de um espírito
de cooperação que desde maio
me levou sete vezes à sede do
MPE para reuniões com o procu-
rador-geral, dr. Fernando Grella,
e com o promotor Ambra Neto,
em busca de uma convergência
na questão do subsídio dos verea-
dores. Costumeiramente, o MPE
envia recomendações escritas à
Câmara; neste caso, silenciou. O
promotor Ambra Neto teve, todo
o tempo, cabal conhecimento do
projeto, em sua íntegra, e dos índi-
ces cogitados.

JOSÉ POLICE NETO, presidente da
Câmara Municipal
carlos.marchi@camara.sp.gov.br
São Paulo

URBANISMO
Mistério no MP

O nosso diligente Ministério Pú-
blico (MP) ultimamente se tem
esmerado na defesa do patrimô-
nio físico, moral e intangível: pro-
move ações para paralisar as
obras do Metrô, não se importan-
do com os prejuízos que causaria
à população usuária o atraso em
sua conclusão; defende a popula-
ção de rua contra os cidadãos de
uma vizinhança já estabelecida
onde não havia esse problema,
chamando-os de nazistas; investi-
ga a concessão de canais de televi-
são à Igreja Católica, embora ou-
tras denominações religiosas te-
nham várias concessões ou horá-
rios pagos na TV. Entrementes,
causa-me espécie a razão de não
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Angela Merkel

LEO MARTINS

O jornalismo moderno
reclama curiosidade,
rigor, ética e paixão. É
isso que faz a diferença

A sugestão, sobre o
programa nuclear do Irã,
é de uma ex-conselheira
de Hillary Clinton
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