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Distinção política
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Parafraseando George Orwell, os
políticos são todos iguais, mas
uns são mais safados que outros.

GOVERNO DILMA
Conta de luz
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crnapoleone_50@itelefonica.com
Agudos

Vergonha e indignação

Há quem diga estar com vergonha do Brasil e outros, com vergonha do Congresso Nacional. Eu
estou é indignado com esse mon-
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Quem tem menos de 30 anos
gosta de sensações, mensagens
instantâneas. Para isso a internet é imbatível. Mas há quem
queira, e necessite, entender o
mundo. Para esse público deve
existir leitura reflexiva, a grande reportagem.
Antes os periódicos cumpriam muitas funções. Hoje
não cumprem algumas delas.
Não servem mais para contar o
imediato. E as empresas jornalísticas precisam assimilar isso
eseconverterem marcasmultiplataformas,com produtosadequados a cada uma delas.
Há um modelo a ser seguido?
Nas experiências que acompanho,ninguémalcançouaperfeição e ninguém se equivocou totalmente. O perceptível é que
os jornais estão lentos para entender que o papel é um suporte que permite trabalhar em algo que a internet e a rede social
nãofazemadequadamente:aseleção de notícias, jornalismo de
altaqualidadenarrativa eliterária. É para isso que o público está disposto a pagar. Também na
internet. A fortaleza do jornal
não é dar notícia, é se adiantar e
investir em análise, interpretação e se valer de sua credibilidade. Não é verdade que o público
não goste de ler. Não lê o que
não lhe interessa, o que não tem
substância.Um bom texto,para
um público que adquire a imprensa de qualidade, sempre
vai ter interessados.
Para mim, o grande desafio
do jornalismo é a formação dos
jornalistas.Se vocêfor aummédico e ele disser que não estuda
há 25 anos, você se assusta. Mas
há jornalistas que não estudam
nada há 25 anos. O jornalismo
não é rotativa: o valor dele se
chama informação, talento, critério. Por isso é preciso investir
em jornalistas com boa formaçãocultural,intelectualehumanística – pessoas que leiam literatura,sejamcriativasemotivadas. E, além disso, que sejam
bons gestores.
As competências são demasiadas? Talvez. Mas é o que nos
pede um mundo cada vez mais
complexo e desafiante.

A fortaleza do jornal já
não é dar notícia, mas
se adiantar e investir em
análise, interpretação

ção.Oprestígiodeumapublicação não é fruto do acaso. É uma
conquista diária. A credibilidade não se edifica com descargas
de adrenalina.
Apostar em boas pautas –
não muitas, mas relevantes – é
outra saída. É melhor cobrir
magnificamente alguns temas
do que atirar em todas as direções. O leitor pede reportagem. Quando jornalistas, entrincheirados e hipnotizados
pelas telas dos computadores,
não saem à luta, as redações se
convertememcentros de informação pasteurizada. O lugar
do repórter é na rua, garimpandoa informação,prestando serviço ao leitor e contando boas
histórias. Elas existem. Estão
em cada esquina das nossas cidades. É só procurar.

✽
DOUTOR EM COMUNICAÇÃO PELA
UNIVERSIDADE DE NAVARRA, É DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA SOCIAIS
E-MAIL: DIFRANCO@IICS.ORG.BR

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.

tinham razão? Era só marketing?
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Crendice

Alguém aí acreditou mesmo na redução real dos valores das contas
de luz pelo governo Dilma?
RICARDO GUERRINI
ricguerrini@hotmail.com
São Paulo

Engane-se quem quiser

A mídia anunciou o aumento do
preço da energia elétrica já a partir deste mês. Lembro-me de que
pouco tempo atrás dona Dilma
Rousseff determinou uma redução da conta “em benefício do povo”, comprando briga com concessionárias de São Paulo e Minas que se recusaram a fazê-lo
por falta de margens. Então, estes
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vimento de consumo, mas de
um exercício de cidadania. O
consumidorde umdiário popular pode, amanhã, ter demandas mais sofisticadas. A vida é
assim. Os populares podem ser
a porta de entrada para os produtos tradicionais.
Os diários têm conseguido
preservar seu maior capital, a
credibilidade. A confiança da
população na qualidade ética
dos seus jornais tem sido um
inestimável apoio para o desenvolvimento de um verdadeiro
jornalismo de buldogues. O
combate à corrupção e o enquadramento de históricos caciques da política nacional, alguns sofrendo o ostracismo do
poder e outros no ocaso do seu
exercício, só é possível graças à
força do binômio que sustenta
a democracia: imprensa livre e
opinião pública informada.
A revalorização da reportagemeorevigoramentodojornalismo analítico devem estar entre as prioridades estratégicas.
Épreciso atiçaroleitorcommatérias que rompam a monotonia do jornalismo de registro.
Menos aspas e mais apuração.
O leitor quer menos show e
mais informação de qualidade.
Osensacionalismo, emborafestejado num primeiro momento, não passa pelo crivo de uma
visão retrospectiva. Curiosidadenãoseconfundecomaprova-
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recursos naturais ou a níveis de
poluição insustentáveis.
A crise do petróleo em 1973 –
que foi erroneamente interpretada como o esgotamento das
reservas, e não como manobra
política dos países exportadores–sóagravou essavisãopessimista do desenvolvimento. Como consequência, levou à adoção de dois princípios:
● O do “poluidor pagador”,
que estabelece que o poluidor é
responsável pela poluição que
causa e deve pagar pelas consequências e medidas preventivas para evitá-la;
● e o “princípio da precaução”,queestabelecequenão devemseradotadasnovastecnologiassem umaavaliação das consequências que sua adoção pode acarretar.
Em maior ou menor grau, esses princípios foram adotados
pela maioria dos países e estão
incorporados na sua legislação.
Mais ainda, grandes burocracias governamentais, como Ministériosde Meio Ambiente, foram criadas para fiscalizar sua
aplicação.
No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição, no artigo
225, estabelece que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletivida-

edroLozanoBartolozzi, professor da
Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, acaba de lançar um livro instigante, O Rapto
do Jornalismo. O texto é uma reflexão sobre nossa profissão,
seus dilemas e seu fascínio. O
jornalismo foi raptado pela perda de qualidade do conteúdo,
pelo perigoso abandono de sua
vocação pública e por sua equivocada transformação em produto mais próprio para consumo privado. Bartolozzi defende
a necessidade de essa tendênciaserrevertida. Épreciso recuperar o entusiasmo do “velho
ofício”.Éurgente investirfortemente na formação e qualificação dos profissionais. Sem jornalismo público, independente
e qualificado o futuro da democracia é incerto e preocupante.
A sobrevivência dos meios
tradicionais demanda foco absoluto na qualidade de seu conteúdo. A internet é um fenômeno de desintermediação. E que
futuro aguarda os meios de comunicação, assim como os partidos políticos e os sindicatos,
num mundo desintermediado?
Só nos resta uma saída: produzir informação de alta qualidade técnica e ética. Ou fazemos
jornalismodeverdade,fielàverdade dos fatos, realmente fiscalizador dos poderes públicos e
com excelência na prestação de
serviço, ou seremos descartados por um consumidor cada
vez mais fascinado pelo aparente autocontrole da informação
na plataforma virtual.
No Brasil, para além da permanência dos diários tradicionais, explodiu o fenômeno dos
populares de qualidade. O novo
segmentonãotemapenasincorporado novos leitores. Ele, de
fato, representa uma esplêndidaplataformaeducativa.Éfascinante ler alguns depoimentos
dos novos leitores. São pessoas
simples,frequentementemarginalizadas do debate público,
que encontraram nos populares de qualidade uma carícia na
suaautoestima.Sentem-secidadãos. A nova classe emergente é
uma grande oportunidade.
Se trabalharmos bem, com
criatividadeeousadia,assistiremos ao mais surpreendente fenômeno de migração de leitores de todos os tempos. Não estamosdiantedeumsimplesmo-
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Impõe-se estabelecer
uma ponte entre
preservação ambiental
e desenvolvimento

de o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Os adeptos extremados da visão desenvolvimentista argumentam que a visão dos
ecologistas não é realista e impede na prática o desenvolvimento. Os mais moderados,
contudo, reconhecem que um
mundoemqueametaéodesenvolvimento a “qualquer custo”
já passou e que as consequências predatórias desse tipo de
desenvolvimento têm custos
muito elevados.
O conflito dessas duas culturas lembra muito o debate provocadoporSnow,sóqueagorao
queestáemjogonãosãocríticas
literáriasouconflitosentreintelectuais, mas ações de governo,
como construção de estradas,
hidrelétricas, reatores nucleares, exploração de petróleo, mineração e desmatamento da
Amazônia. Não há uma solução
única para esses problemas:
uma defesa extremada da preservação ambiental pode levar à
parálise e até à perpetuação do
subdesenvolvimento e da miséria.Jáum desenvolvimentopredatóriopodelevaraprejuízossérios para as gerações futuras e
até para a atual, como já se pode
vernapoluiçãodasgrandescidades, que ameaça a saúde.
O que se impõe é estabelecer
uma ponte entre as duas culturas. Não se trata de fazer média
ou uma conciliação em áreas
em que ela não é possível, mas
uma atitude realista que leve a
um desenvolvimento sustentável que beneficie o conjunto da
população,enãogruposdeinteresses e lobistas.
Diversasinstituiçõesinternacionais, como o Programa das
NaçõesUnidaspara oMeio Ambiente (Pnuma), têm preparado relatórios detalhados mostrandoquenãoháumacontradição fundamental entre desenvolvimento e proteção ambientale que uma “economia verde”
não só é possível, como também faz sentido econômico.
Dentro do nosso país, inúmeroscientistas têm tentado mostrar, em casos específicos, comoestimular odesenvolvimento sem danos irreversíveis à natureza, que levem ao esgotamento dos recursos naturais.
O conflito entre as “duas culturas” não é insolúvel.
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futuro. Essa visão casa bem
com eleições frequentes, a cada
quatro anos, e até com as promessas demagógicas necessárias para ser eleito.
Em contraste a visão dos ecologistas é a do longo prazo e de
preocupações não só coma presente geração, mas com as gerações futuras. Essa visão ganhou
grande impulso após os anos
1970, depois da Conferência de
Estocolmo em 1972 que alertou
os governos para as consequências do tipo de desenvolvimento predatório que caracterizou
o século 20, baseado no consumo de combustíveis fósseis e
no consumismo desenfreado.
O que ela fez foi soar um sinal
de alarme de que não poderíamos continuar num caminho
que levaria ao esgotamento dos

te de partidos políticos sem nenhuma utilidade para a Nação e
com a ganância pelo poder e por
dinheiro. Estou indignado com a
invasão de falsos religiosos na política e nos meios de comunicação (concessões). Estou indignado com a enormidade da corrupção. Estou indignado com a nossa
leniência diante de tanta coisa errada. Eu estou indignado com a
nossa burrice na hora de votar.

É isso que dá pôr raposa para tomar conta de galinheiro. Enquanto esse bando de corruptos não
cair fora, não podemos esperar
que a política deste país melhore.

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

CARLOS ALBERTO
DI FRANCO

Fórum dos Leitores
IMPROBIDADE
Emenda Cassol

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)
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Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

O rapto
do jornalismo
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segunda metade
do século 20 foi
marcada por um
forte conflito entre duas culturas:
a humanista e a
científica. Esse conflito foi desencadeado por uma conferência do químico e novelista C. P.
Snow na Universidade de Cambridge, em 1959, em que expandiu a sua visão dos problemas
formuladosporumartigopublicadoem1956 numinfluente jornal inglês.
O que Snow fez foi chamar a
atenção de seus colegas para o
fato de haver na Inglaterra na
ocasião(enomundo?)duas culturas que não se comunicavam:
as humanidades (em especial
Latim e Grego), de grande prestígio, que eram a base da educação da aristocracia inglesa, e as
atividadescientíficas e tecnológicas – decisivas para levar a Inglaterra à vitória na 2.ª Guerra
Mundial–,queerammenosprezadas. Em contraste, segundo
Snow, os alemães e americanos
preparavam seus cidadãos para
as ciências, permitindo que eles
competissem melhor na era
dosgrandes avanços científicos
do século 20.
Snow argumentou que os
cientistas eram considerados
iletrados (analfabetos?) pelos
humanistas, porque não liam
Shakespeare, apesar de não ter
nenhumaideiadoqueéaSegunda Lei da Termodinâmica ou a
Lei da Gravidade, que para os
cientistas é a própria definição
de analfabetismo científico. Na
época um importante crítico literárioatacouSnowcomoagente de relações públicas do estabelecimento científico inglês.
Alguns anos depois Snow
amenizou suas críticas, mas o
debate sobre o fosso entre as
“duasculturas”marcouprofundamente a segunda metade do
século.Logoapós, contudo,surgiu um novo e mais sério choque de culturas: desenvolvimentistas x ecologistas.
Para os desenvolvimentistas,
o que interessa é melhorar as
condições de vida da população, que só o crescimento econômico pode proporcionar. Este é o mundo do presente, dos
investimentos e negócios, com
sua ética própria de “retorno
dos investimentos”, cotação do
dólar, exportações, construção
de estradas e até corrupção,
sem muita preocupação com o

Fundado em 1875

As tarifas de energia elétrica ficaram mais caras, pois após o anúncio da redução vieram os reajustes com base nos contratos. E também os alimentos, mesmo com a
desoneração da cesta básica. Deram com uma mão e tiraram com
a outra. Acredite quem quiser nesse governo de mentirinha do PT.
PANAYOTIS POULIS
ppoulis46@gmail.com
Rio de Janeiro

Inflação descontrolada

Ainda nem sequer havíamos percebido os efeitos da redução da
conta de luz, tão demagogicamente anunciada pela presidente, e a
Aneel já autorizou aumentos no
preço da energia, anulando completamente as promessas da campanha de reeleição. A desoneração da cesta básica também não
passou de falácia, pois não chegou ao consumidor ou foi anulada pelos índices crescentes da inflação, que dá mostras de descontrole. Na entrada de supermercados encontramos placas dizendo
que o estabelecimento está praticando a política do governo, mas,
na verdade, a prática é outra: os
preços estão bem acima dos verificados no mês anterior. Em minha
opinião, o País está sendo mal administrado, pessoas sem noção
administrativa encontram-se à
frente de ministérios importantíssimos. Pela falta de coerência e
comando do governo, desse jeito
o Brasil será levado à bancarrota.

JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com.br
Votorantim

Cesta básica

Apesar de todas as medidas tomadas pelo governo para desonerar
a cesta básica, pesquisa do Dieese
mostrou que ela subiu, ao invés
de descer, em 18 capitais neste primeiro trimestre do ano. Em Salvador o aumento foi de inacreditáveis 23,75%! O que mais está faltando para o governo demitir por
incompetência o ministro Guido
Mantega, da Fazenda?
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

O vilão da vez

Apesar da desoneração, o preço
da cesta básica subiu – em São
Paulo já custa R$ 336,26. E quem
mais sofre as consequências são
as famílias pobres, que gastam

32% do orçamento em comida.
Além dos itens essenciais, como
arroz, feijão, batata, ricos em carboidratos, e carne, fonte de proteínas, os preços de verduras, frutas
e legumes, cujas propriedades
são essenciais para uma alimentação equilibrada e saudável, estão
proibitivos. Como exigir das
crianças que se habituem, de acordo com o recomendado por dez
entre dez nutricionistas, a comer
esses frutos da terra, se o poder
aquisitivo da população está cada
vez mais corroído? Ah, mas o vilão da vez é o tomate... Não é coisíssima nenhuma! Quem frequenta supermercados observa a majoração de todos os produtos quase
que diariamente. A prova cabal é
o IPCA de março, que atingiu
6,59% no acumulado de 12 meses,
superando a meta do governo, de
6,5%. E a presidente Dilma continua com a política populista, já
cansativa, do desonera aqui, desonera ali, prorroga as reduções do
IPI para automóveis e eletrodomésticos, como se bens duráveis
enchessem a barriga do pobre.

