
O
jornal de Murdoch quebrou após quebra de sigilo telefônico

de britânicos. A escuta feita pelo governo Obama

tomou outro rumo: virou questão de segurança nacional.

OBAMA PÕE CABRESTO NA IMPRENSA

E lá se vai mais um mito por
água abaixo.

Não bastasse ruir a ideia de
que a democracia norte-america-
na preza a liberdade de imprensa
acima de tudo, mas esse desmoro-
nar tinha que acontecer justa-
mente no governo de um presi-
dente democrata, o primeiro
afroamericano no cargo. Aquele
mesmo que ganhou o Nobel da
Paz antes mesmo de dizer, na prá-
tica, ao que vinha. Disse na teo-
ria, nos palanques. No poder, o
script sofreu adaptações. Algu-
mas radicais, como a que veio à to-
na na última segunda-feira.

Certo. O ano todo de preparati-
vos para a guerra do Iraque foi um
fiasco para a imprensa norte-ame-
ricana. Mas agora, não se trata de
uma imprensa de cabresto que se
conforma com a versão do gover-
no. Vamos aos fatos: o Departa-
mento de Justiça admitiu, na se-
mana passada, ter tomado posse
dos registros de todas as chama-
das telefônicas de cerca de 100 jor-
nalistas da agência de notícias As-
sociated Press feitas durantes os
meses de abril e maio de 2012. Tele-
fonemas dados a partir dos escritó-
rios da empresa, de aparelhos resi-
denciais e até mesmo dos celula-
res dos jornalistas. Tudo isso atra-
vés de intimação secreta junto às
empresas telefônicas, sem o co-
nhecimento dos investigados ou
da AP. O motivo era tentar desco-
brir quem, do governo, passou in-
formações para a AP a respeito de
uma operação da CIA no Iêmen.

Aparentemente, a AP desco-
briu, antes dos concorrentes, que
agentes da CIA haviam consegui-
do desmobilizar uma tentativa de
atentado a um voo de uma empre-
sa aérea norte-americana. Antes
de publicar a notícia, a AP teve o
cuidado de entrar em contato
com o governo para verificar a
história e ouviu um pedido de sigi-
lo por um tempo, para não com-
prometer o trabalho dos agentes
envolvidos na operação. O pedi-
do foi atendido. Dias depois o go-
verno decidiu divulgar informa-
ções sobre a operação e avisou a
AP na véspera. A agência publi-
cou a reportagem um dia antes
do restante da imprensa.

E tudo parecia correr normal-
mente. Mas não... O governo
Obama não se conformou com a
ideia de que podia ter, entre seus
próprios funcionários, alguém
passando informações para jor-
nalistas da AP. E começou a in-
vestigar de onde poderia ter vin-
do o chamado vazamento da in-
formação. Depois de entrevistar

mais de quinhentas pessoas, sem
sucesso, o Departamento de Jus-
tiça tomou a medida drástica.
Apelou para a intimação secreta
das listas de telefonemas.

Recentemente, o mundo acom-
panhou o escândalo da empresa
britânica News Corporation, do
empresário Rupert Murdoch.
Usando de subterfúgios e propi-
nas, a empresa invadiu a privaci-
dade de cidadãos britânicos. Aces-
sou, ilegalmente, os telefones de
políticos, celebridades e mem-
bros da família real britânica, sem
falar nos telefones de parentes de
soldados mortos no Afeganistão.
O jornal do grupo, “News of the
World”, que estava em circulação
há 168 anos, quebrou e fechou as
portas. Mas a discussão com o go-
verno americano já tomou outro
rumo, muito diferente. Aqui, ale-
ga-se logo a necessidade de garan-
tir a segurança nacional.

No fim da semana, o presiden-
te Barack Obama se pronunciou
sobre o assunto:

"Eu acho que foi correto, e não
acho que o povo americano espe-
raria que eu, como comandante-
chefe, não me preocupasse com
informações que pudessem com-
prometer as missões deles (dos
agentes da CIA) ou resultar na
morte de um deles. Agora, o ou-
tro lado dessa moeda é que nós vi-
vemos em uma democracia na
qual a imprensa livre, a liberdade
de expressão e a livre circulação
de informações ajuda a me man-
ter responsável, ajuda a cobrar
do governo e ajuda a democracia
a funcionar".

A reação das organizações que
brigam pela defesa da liberdade
de imprensa no país foi imediata.
Boca no trombone. E as primeiras
conversas com jornalistas investi-
gativos revelaram que os diálogos
com as chamadas fontes (pessoas
que passam boas informações pa-
ra a imprensa) estão cada vez
mais difíceis. Muita gente está ca-
da vez mais assustada, com medo

de falar. E não é por menos. Não é
preciso ir tão longe e citar o exem-
plo do soldado Bradley Manning,
responsável pela divulgação de
milhares de comunicações diplo-
máticas do governo americano
através do site Wikileaks. Ou da
perseguição ao criador do site, Ju-
lian Assange, que continua refu-
giado na embaixada do Equador,
em Londres.

Mas os exemplos estão se multi-
plicando. E a tendência assusta.

Indignado, o jornalista Chris
Hedges, ganhador de um prêmio
Pulitzer, ex-funcionário do “The
New York Times” e hoje escritor
sênior do “The Nation”, voltou na
história do país. Lembrou, em um
programa de rádio, que os Estados
Unidos adotaram, em 1917 - por-
tanto, há 96 anos - o Ato de Espio-
nagem que proibia ajudar o inimi-
go, em tempos de guerra, e interfe-
rir nas operações militares. Desde
a adoção da lei, há quase cem
anos, até a posse de Barack Oba-
ma, ela foi invocada três ou quatro
vezes. Mas, apenas no governo
Obama, ela já entrou em ação seis
vezes. O atual governo já indiciou
seis jornalistas.

Richard Nixon tentou usar a
lei para punir Daniel Ellsberg, o
ex-analista militar que entregou
ao “New York Times” documen-
tos secretos do governo sobre de-
cisões relativas à Guerra do Viet-
nã, documentos que ficaram co-
nhecidos como Pentagon Papers ,
literalmente, Papéis do Pentágo-
no. James Goodale era advogado
do “New York Times” na época e
lançou agora um livro sobre a fa-
mosa briga na justiça. Mas não
com a intenção de rememorar os
velhos tempos. Ele disse à jorna-
lista Amy Goodman, do progra-

ma “DemocracyNow”, que já
considera Obama pior do que Ni-
xon. E escreveu para sacudir a im-
prensa norte-americana. "Acor-
dem", disse ele, ao alertar que a
Emenda Número 1 da Constitui-
ção, a que garante o direito à liber-
dade de expressão, entre outros
direitos, está ameaçada.

Ele acredita que o governo nor-
te-americano já tem todo o pro-
cesso pronto para colocar Julian
Assange atrás das grades para sem-
pre, caso ele arrisque deixar a em-
baixada do Equador. Com a ajuda
do governo britânico, saindo ele
pode ser extraditado para a Sué-
cia, para responder a uma acusa-
ção mirabolante de estupro, e de
lá para os Estados Unidos. Para Ja-
mes Goodale, uma vez nos Esta-
dos Unidos, o Ato de Espionagem
será usado e Obama tem chances
de condenar Assange. Se isso
acontecer, disse o experiente ad-
vogado, Obama se confirmará no
primeiro lugar entre os presiden-
tes que tentaram cercear a liberda-
de de expressão. Vai conseguir o
que nem Nixon foi capaz de fazer.
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Obama se confirmará
no primeiro lugar
entre os presidentes
americanos que
tentaram cercear a
liberdade de expressão
na imprensa. Vai
conseguir o que nem
Nixon foi capaz de fazer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio 2013, Mundo, p. 28.




