
JORNAIS PUNEM BETING
O jornalista e economista

Joelmir Beting deixou de ser

colunista dos jornais O

Globo e O Estado de S.

Paulo na semana passada. O

desligamento aconteceu

porque a direção dos veícu-

los não concordou com sua

participação em uma cam-

panha criada pela Fabra-

Quinteiro para divulgar o

HiperFundo Bradesco.

No caso de O Globo, fontes

garantem que o diretor de

redação, Rodolfo Fernandes,

enviou nota para os editores

do jornal dizendo que "a de-

cisão de Joelmir Beting de

passar a aceitar convites pa-

ra fazer propaganda comer-

cial não é compatível com a

publicação da coluna e con-

traria as normas de conduta

do jornal".

Beting emitiu nota infor-

mando que "a relação que

Jornalista fez campanha para
ele mantém com os veículos

não é de empregado. E de

fornecedor de um produto

isolado, de boa qualidade,

limpo e isento". Ele ressal-

tou que "não tem por con-

trato seguir normas de reda-

ção ou de conduta de ne-

nhum jornal". Ele diz que "-

não misturo o produto que

me compra, com minhas ati-

vidades profissionais de pa-

HiperFundo Bradesco
lestrante e consultor. Nada

me impede de fazer publici-

dade comercial, propaganda

política ou passeata de pro-

testo".

Beting completa que "se o

jornalismo se envergonha da

publicidade, que trate de so-

breviver sem ela". Diz que "-

quem mistura jornalismo

com publicidade, sem dis-

tinguir uma coisa da outra,

são precisamente os que

aprovam acriticamente o ba- :

nimento de minha coluna de

O Globo e de O Estado de

S. Paulo."

O jornalista lembra que sua

coluna foi lançada pela

Folha, em 1970, e já era re-

produzida por "dezenas" de

jornais brasileiros. Desde

1991, a comercialização pas-

sou a ser feita pela Agência

Estado, que continua na

função.

Atualmente, a coluna é re-

produzida por 19 jornais em

todo o país. Nenhum outro

veículo se manifestou contra

a atitude de Beting. A par-

tir desta semana, O Diário,

de Campos dos Goytacazes,

no Rio de Janeiro, passa a

publicar a coluna.

O Estado de S. Paulo e O

Globo não se manifestaram

sobre o assunto.


