
O empresário Rupert Murdoch,
presidente do conglomerado de
mídia News Corporation, pre-
tende lançar em breve um novo
tabloide na Grã-Bretanha, cujo
nome seria Sun on Sunday. O
empresário prometeu um apoio
firme para seu jornal The Sun
prometendo lançar uma edição
dominical para tentar retomar
o apoio dos funcionários irrita-
dos com a empresa, em um dos
maiores desafios aos seus mais
de 40 anos como proprietário
do tabloide britânico.

Murdoch estava em Londres
para tranquilizar sua equipe de-
pois que a empresa deu infor-
mações à polícia que levaram à
prisão de alguns dos jornalis-
tas sêniores do jornal, em uma
investigação sobre pagamen-
tos ilegais feitos a funcionários
públicos. Em uma ação ousa-
da, o empresário de 80 anos
disse que a News Corp iria lan-
çar em breve o jornal Sun on

Sunday para substituir o News
of the World, fechado de for-
ma abrupta no ano passado de-
pois de uma investigação so-
bre escutas ilegais para obter
informações para o jornal.

“Trabalhei com vocês ao lon-
go de 43 anos para fazer do Sun
um dos melhores jornais do
mundo”, disse Murdoch em um
email para os funcionários an-
tes de aparecer no andar da re-
dação para um encontro difícil.
"Meu respeito contínuo torna es-
sa situação uma fonte de enor-
me dor para mim, como sei que
é para cada um de vocês", disse.

Influência enfraquecida

As prisões provocaram uma dis-
puta prejudicial dentro do ra-
mo britânico de jornais da
News Corp, que não se via des-
de os confrontos violentos nos
anos 1980 sobre uma reforma
radical dos sindicatos dos gráfi-
cos, que transformaram a paisa-
gem industrial britânica duran-
te a época da primeira-minis-
tra Margaret Thatcher.

A última contenda, surgida
depois do fechamento do tabloi-
de News of the World após 168
anos de funcionamento, pode
enfraquecer ainda mais a in-
fluência de Murdoch na Grã-
Bretanha e levou muitas pes-
soas a considerar se não era o ca-

so de ele desistir da mídia britâ-
nica. “Estarei com todos vocês,
em Londres, nas próximas se-
manas, para lhes dar meu
apoio”, disse Murdoch. "Estou
confiante em que sairemos jun-
tos e mais fortes disso".

Murdoch comprou o Sun em
1969 e rapidamente o transfor-
mou em um jornal sensaciona-
lista conhecido por golpear os
políticos, por histórias de entre-
tenimento e escândalos sexuais
e por colocar fotos de mulheres
seminuas em sua página 3.

No centro do problema está
a comissão criada por Murdoch
para trabalhar com a polícia,
que entregou as informações
depois de vasculhar cerca de
300 milhões de emails, faturas
e notebooks em busca de pro-
vas de delitos. Murdoch disse
que a comissão iria continuar
trabalhando com a polícia e
que a atividade ilegal não seria
tolerada. Segundo ele, os jorna-
listas que foram presos terão
suas sentenças revogadas e po-
deriam voltar ao trabalho. ■

Kate Holton
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Tarifade avião em outubro foi 45,4%
menor que há nove anos, segundo Anac
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Brasil é mercadoestratégico da AkzoNobel
e deve dobrar faturamento até 2015
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Murdoch vai lançar tabloide
dominical na Grã-Bretanha

Para Red Bull,
FIA acertou
em corrida no
Barein este ano

Em 2011 a subsidiária brasileira da AkzoNobel registrou incremento

de 10,8%, passando de ¤ 815 milhões em 2010 para ¤ 903 milhões.

Globalmente, as receitas da empresa holandesa cresceram 7%,

somando ¤ 15,6 bilhões. Entretanto, o lucro líquido global da companhia

teve queda de 9%, chegando a ¤ 1,8 bilhão. No Brasil, a multinacional

planeja dobrar o faturamento até 2015, chegando a R$ 4 bilhões.

“

Após ter o GP do Barein de Fór-
mula 1 (F1) cancelado no ano
passado, a Federação Interna-
cional de Automobilismo (FIA)
voltou a incluir o local no ca-
lendário da modalidade este
ano, mas a realização da prova
ainda é uma incógnita por con-
ta dos conflitos que permane-
cem no país. Para Christian
Horner, chefe da equipe Red
Bull, atual bicampeã da catego-
ria, a inclusão do GP foi corre-
ta. “Pode-se confiar que Ber-
nie Ecclestone e a entidade que
dirige a Fórmula 1 tomarão a
decisão correta sobre a corrida
no Barein”, afirma Horner.

O GP do Barein é uma das 20
etapas da competição este ano
e está agendado para o dia 22
de abril. No ano passado, a cor-
rida foi primeiro adiada e de-
pois cancelada em razão dos
protestos pró-democracia que
atingem o país situado no Gol-
fo Pérsico. Confrontos ainda
ocorrem regularmente e a vio-
lência aumentou no aniversá-
rio do levante no último dia 14
de fevereiro.

Tanto a FIA como Bernie Ec-
clestone têm dito que a corri-
da continua marcada. Além
disso, o chefe da equipe Red
Bull disse a jornalistas em um
evento de uma revista de auto-
mobilismo que sua equipe, que
conta com o bicampeão mun-
dial Sebastian Vettel, confia
na decisão tomada pelos res-
ponsáveis pela categoria mais
nobre do automobilismo.

“Até onde eu tenho conheci-
mento, nós iremos”, afirma
Horner. “Nós confiamos na
FIA, é o campeonato mundial
de Fórmula 1 da FIA, e o Ba-
rein é uma das corridas no ca-
lendário”, completa o chefe
da Red Bull. ■ Reuters

A Tarifa Aérea Média Doméstica, indicador que representa o valor

médio pago pelo passageiro por uma viagem aérea em território

brasileiro, foi de R$ 302,33 em outubro de 2011, último mês em

que a Anac mediu o índice. O valor da tarifa média de outubro

de 2011 representou 54,6% do que era pago pelo passageiro

há 9 anos, ou seja, ficou 45,4% menor que a taxa cobrada em 2002.

Marcado para
o dia 22 de abril,
realização da corrida
no Barein ainda é
uma incógnita por
causa dos protestos
pró-democracia
que atingem o país
desde o ano passado

EMPRESAS

Novo jornal da News Corporation tem como objetivo retomar o apoio dos funcionários

que estão insatisfeitos após os escândalos que atingiram a companhia de mídia em 2011

Trabalhei com
vocês ao longo
de 43 anos para
fazer do Sun
um dos melhores
jornais do mundo

Rupert Murdoch

Presidente da News Corporation

RupertMurdoch:daNewsCorp

novo jornalparaamenizara

insatisfaçãodosfuncionários
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 26




