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VEJA COMPLETA CINCO DÉCADAS

Em setembro completaram-se 50 anos
do lançamento da Veja, revista semanal
da Editora Abril. Criada em 1968 por Roberto Civita e Mino Carta, o veículo trata
de temas variados de abrangência nacional e global, especialmente de política,
economia e cultura.
Criada para ser uma revista semanal
informativa nos moldes da norte-americana Time, a revista foi lançada em 11 de
setembro de 1968, então batizada Veja e
Leia, e tendo como manchete de capa "O
Grande Duelo no Mundo Comunista". Os
primeiros anos foram de grandes dificuldades financeiras: o equilíbrio entre despesas e lucros só foi alcançado em 1975,
após iniciar a venda de assinaturas.
Durante suas cinco décadas, a revista
colecionou diversas matérias polêmicas
com grandes repercussões nacionais.
Uma das mais famosas foi em 25 de abril
de 1992, quando publicou uma entrevista com Pedro Collor de Mello, irmão do
presidente Fernando Collor de Mello, em
que o entrevistado denunciava irregula-

ridades de desvio de dinheiro público.
Essa entrevista desencadeou uma série
de novas denúncias e investigações culminando com o impeachment e a renúncia do presidente Collor.
Em 14 de maio de 2005, outra reportagem da revista teve papel relevante na
eclosão de crise política, quando divulgou a transcrição de um vídeo em que se
flagrava o então funcionário dos Correios
Maurício Marinho explicando a dois empresários como funcionaria um esquema
de pagamentos de propina para fraudar
licitações. Tal esquema envolveria o deputado Roberto Jefferson, que acabaria,
mais tarde, revelando o chamado Escândalo do Mensalão.
Atualmente, embora não ostente mais
a marca de 1 milhão de exemplares impressos - hoje são 483 mil revistas impressas e uma circulação digital de 355
mil, segundo o Instituto Verificador de
Comunicação (IVC) -, a publicação ainda
detém o primeiro lugar no ranking de
distribuição semanal nacional.

“O jornalista é um poeta delicado:
sempre acha o rascunho mais
sincero do que o publicado.”
Mário Quintana
(1906 - 1994)

“Jornalismo
é a literatura
com pressa.”
Matthew Arnold
(1822 - 1888)

“Jornalismo é o
que precisamos para fazer
a democracia funcionar.”
Walter Cronkite
(1916 - 2009)

Faces da Verdade

Nothing but the Truth (Faces da Verdade, na versão brasileira) é um filme de
2008, escrito e dirigido por Rod Lurie. A obra conta a história de uma jornalista
(Kate Beckinsale) que, depois de publicar informações secretas da CIA, é presa
e mesmo assim se recusa a revelar sua fonte devido à ética profissional. Quando seu marido passa a questionar sua decisão, ela começa a duvidar dele, pois
no início do caso ele a apoiava. O roteiro tem inspiração no caso real de Judith
Miller, repórter do New York Times que foi presa em 2005 por se recusar a cooperar em uma investigação sobre o vazamento do nome de uma espiã da CIA.
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ESTAGIÁRIO DO ANO – Troféu CIEE-RS
Bruno Flores – Rádio Grenal
Camila Maciel – TV Record
Eduardo De Bem — Correio do Povo
João Gabriel da Silva – Rádio Guaíba
Lucas Arruda – Rádio Grenal
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Terminado no dia 14 de outubro, o período de votações, o Prêmio
Press 2018 divulgou os cinco finalistas em cada uma das 17 categorias
de premiação.
Ao longo de 41 dias de Voto Popular e Voto Profissional, foram
registradas 418 mil indicações pelo site da revista Press (www.revistapress.com.br), envolvendo cerca de 380 nomes de profissionais de
imprensa sendo indicados.
Desde o dia 17, a lista quíntupla foi submetida a um júri composto
por 60 personalidades convidadas pela revista Press, que poderão
votar em apenas um nome por categoria. O mais votado em cada
uma delas será o vencedor e receberá o troféu de Melhor do Ano.
O resultado será conhecido na grande festa do Prêmio Press 2018,
que acontecerá na noite de 12 de novembro, no Teatro Dante Barone.
O Homenageado Especial, que receberá o Troféu Sistema Fiergs é o
jornalista e empresário Paulo Gilvane, diretor da Agência Radioweb.
Já o Troféu Advertising, que tem o patrocínio do SBT-RS e da ABAP
terá como homenageado o diretor de Marketing da Ipiranga, Jeronimo Santos.
A 19ª edição do Prêmio Press tem o patrocínio de Sistema FIERGS, Sistema FECOMERCIO, SICREDI, CIEE- RS, CORSAN e o apoio de
ABAP, SBT, Assembleia Legislativa e BAND.

REPÓRTER DE RÁDIO DO ANO
Arthur Cipriani – Rádio Jovem Pan
Cristiano Silva – Rádio Guaíba
Diogo Rossi – Rádio Grenal
Eduardo Paganella – Rádio Gaúcha
Márcio Neves – Grêmio Rádio Umbro
REPÓRTER DE TELEVISÃO DO ANO
Andrei Rosseto – SBT
Evandro Hazzy – Band TV
Leonardo Müller – RBS TV
Ticiano Kessler – Band TV
Vanessa Pires – TV Record
REPÓRTER DE JORNAL/REVISTA
DO ANO – Troféu Sistema FECOMÉRCIO
Andre Mags – Metro Jornal
Franceli Stefani – Correio do Povo
Igor Natusch – Jornal do Comércio
João Ávila – NH
Leonardo Oliveira – Zero Hora
COLUNISTA DE JORNAL/REVISTA
DO ANO – Troféu Fernando Albrecht
David Coimbra – Zero Hora
Luiz Carlos Silveira Martins
(Cacalo) – Diário Gaúcho
Paulo Germano – Zero Hora
Rosane de Oliveira – Zero Hora
Taline Oppitz – Correio do Povo
COMENTARISTA DE
TELEVISÃO DO ANO
André Machado – Band TV
Carolina Bahia – RBS TV
José Antonio Pinheiro Machado - SBT
Mauricio Saraiva – RBS TV
Nando Gross – TV Record

PRESS187

5

PRÊMIO PRESS 2018

COMENTARISTA DE RÁDIO DO ANO
– Troféu Ruy Carlos Ostermann
Alex Bagé – Rádio Band
Carlos Guimarães – Rádio Guaíba
Cesar Cidade Dias – Radio Band
Maurício Saraiva – Rádio Gaúcha
Roberto Pato Moure – Rádio Grenal

LOCUTOR/APRESENTADOR
DE NOTÍCIAS – Troféu Milton Ferrreti Jung
Artur Chagas – Rádio Gaúcha
Elói Zorzetto – RBS TV
Maria Luiza Benitez – Rádio Guaíba
Sinara Félix – Rádio Guaíba
Sergio Stock – Band TV

APRESENTADOR DE TELEVISÃO
DO ANO – Troféu SICREDI
Andre Haar – TV Record
Cris Barth – Band TV
Eloi Zorzetto – RBS TV
Felipe Vieira – SBT
Marcelo Coelho – SBT

JORNALISTA DESTAQUE DO
INTERIOR – Trófeu SICREDI
Augusto Pinz – Canguçu em Foco
Fernando Soares – O Pioneiro/Caxias do Sul
Maicon Rech – Rádio Viva/Caxias do Sul
Maurício Rebelatto – RBS TV/Santa Maria
Sabrina Strack – Jornal Repercussão/ Campo Bom

APRESENTADOR DE RÁDIO DO ANO
Cristiano Oliveski – Grêmio Rádio Umbro
Kleriton Vargas – Rádio Grenal
Milton Cardoso - Rádio Band
Rafael Marconi – Rádio Pampa
Rogério Mendelski – Rádio Guaíba

MELHOR PROGRAMA DE
RÁDIO DO ANO – TROFÉU CORSAN
Contra-Ataque – Radio Grenal
Classe Especial – Rádio Guaíba
Dupla em Debate – Rádio Grenal
Pretinho Básico – Rádio Atlântida
Repórter Bandeirantes – Rádio Band

JORNALISTA DO WEB DO ANO
Demian Diniz
www.blogdodemian.com.br
Jairo Kuba
www.rdgalera.com
Leonardo Oberher
www.portalobertime.com
Raphaela Suzin
www.correiodopovo.com.brQuem tem conteúdo tem tudo.
Ricardo Wortmann
www.cornetadorw.blogspot.com
REPÓRTER FOTOGRÁFICO DO ANO
Alina Souza – Correio do Povo
Fredy Vieira – Jornal do Comércio
Mauro Schaefer – Correio do Povo
Richard Ducker – www.ducker.com.br
Rodrigo Ziebell – SSP-RS e Agencia FramePhotoe
REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO DO ANO
Cleriston Caimi – Free-lance/Band TV
Juares Dagort – Grêmio TV
Gerson Paz – TV Record
Marcelo Campedelli – Band TV
Rogério Aguiar – Band TV
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MELHOR PROGRAMA DE TELEVISÃO DO ANO
Band Mulher – Band TV
Galpão Crioulo – RBS TV
Masbah! - SBT
Rio Grande no Ar – TV Record
Virando o Jogo – RDC TV
JORNALISTA DO ANO
André Machado – Rádio Band
Carlos Guimarães – Rádio Guaíba
David Coimbra – Rádio Gaúcha/Zero Hora
Jeremias Werneck – Rádio Grenal
Milton Cardoso – Rádio Band

AQUÁRIO

As falhas
das pesquisas

Esta edição tem uma peculiaridade, que a tornou uma edição difícil de ser escrita: ela foi produzida entre o 1º e o 2º turno das eleições.
Portanto, ao escrever, ao entrevistar e ao editarmos não sabíamos
do resultado da disputa eleitoral. Isso nos impediu de avançar na
análise das estratégias usadas pelos candidatos finalistas, de projetar
o futuro governo dos vencedores (governadores e presidente) e
fazer um rescaldo desses três longos meses de campanha eleitoral.
Independente do resultado, foi
possível identificar ganhadores e
perdedores. Os partidos políticos
tradicionais perderam e muito, a
renovação no Congresso foi muito
além do que se projetava e pode vir
a representar um novo momento
na política brasileira. Velhos caciques e raposas peludas da nossa política foram escanteados, perderam
o foro privilegiado, e como diz um
refrão repetido nas ruas: perdeu o
foro, caiu no Moro!
Mas, eu queria tratar a respeito
de outros perdedores dessas eleições, os institutos de pesquisas, especialmente os dois maiores: Ibope
e Datafolha.
Foi constrangedor ver e ouvir os
dirigentes desses dois institutos, ao
final do dia 7 de outubro, tentando
justificar os erros grosseiros das
pesquisas que vinham publicando
durante o último mês de campanha, e, especialmente, as realizadas na véspera da eleição. Erraram
feio, ambos os institutos. Os erros,
dos levantamentos do dia anterior
ao pleito, foram entre 5% e 6% no
resultado de urna alcançado por

Jair Bolsonaro, o triplo da margem
de erro.
Para as vagas ao Senado, os erros
foram ainda mais constrangedores.
No Rio Grande do Sul, na véspera
da eleição, o Ibope lascava: Paulo
Paim tem 35%; José Fogaça, 31%;
Beto Albuquerque, 24%; Luis Carlos
Heinze, 18%; Carmen Flores, 13%;
Abgail Pereira, 12%. Ou seja, Heinze, o candidato do PP que chega em
primeiro lugar na disputa, com 22%
dos votos dos gaúchos era apontado
em 4º lugar pelo Ibope no sábado
da eleição; Fogaça que pela pesquisa tinha 31% dos votos válidos
e aparecia em 2º lugar, ficou em 5º
lugar com 14% (menos da metade
do que indicava o levantamento do
instituto na véspera do pleito).
Aí, a explicação dos diretores de
Ibope e Datafolha foi de que houve
um “movimento brusco do eleitor”,
como se durante a madrugada de
sábado para domingo, milhões de
gaúchos tivessem tido uma epifania
e Deus os tivesse convencido a mudar, em massa, seus votos. Ou quem
sabe, os eleitores tiveram um surto
esquizofrênico e decidiram contra-

JULIO RIBEIRO

julioribeiro@terra.com.br

riar as pesquisas. Ora, ora, assim
como a alguns partidos políticos,
faltou autocrítica a esses institutos.
Eu cheguei a pensar que, talvez,
fosse o caso de proibir a divulgação de pesquisas no último mês das
eleições. Mas, por dois motivos, recuo dessa ideia. Primeiro, porque
sou liberal e tendo a ser contra proibições, e também porque no vácuo
da falta de pesquisas, a campanha
do último mês de qualquer eleição
se tornaria cenário das mais variadas fake news sobre o comportamento e a intenção de votos dos
eleitores. Resultaria em um inferno
ainda maior. O que precisa acontecer é uma redefinição de metodologia dos institutos, porque o modo
como estão fazendo suas pesquisas
se mostrou incapaz de captar o pensamento, as preferências e os movimentos dos eleitores, em tempos de
redes sociais. É isso, ou continuarão
a ser chamadas de Datafalhas.

Julio Ribeiro é jornalista
e publisher da Athos Editora
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Rádio
Guarathan
fecha portas
sem avisar
funcionários
Funcionários da Rádio Guarathan
AM 860, de Santa Maria, no interior
do Rio Grande do Sul, chegaram para
trabalhar na tarde do dia 8 de outubro e encontraram a rádio de portas
fechadas. A emissora, que tem 58
anos de operação, passava por dificuldades financeiras e estava com
salários atrasados. Nenhum dos 17
funcionários foi comunicado da decisão e o diretor da rádio, Luiz Carlos
Cozer, não foi encontrado. Segundo relato dos trabalhadores, a rádio
funcionou normalmente pela manhã
e início da tarde, quando o proprietário informou que seria feita uma
manutenção. Quando o grupo voltou, por volta das 18h30min, o local
já estava fechado. No final de semana anterior, a rádio não havia funcionado em razão da falta de operadores, que não haviam recebido. Até o
fechamento desta edição, não havia
sido obtida uma solução para o caso.
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O ex-presidente do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, está lançando pela
Editora Sextante o seu primeiro livro, chamado O Oitavo Dia. O

empresário, que deixou seus cargos executivos junto à companha há

seis anos, escreve sobre sua trajetória e reflete sobre a vida, a religião
e outros valores. Ele contou com a parceria da romancista gaúcha
Leticia Wierzchowski, autora de A Casa das Sete Mulheres, com
quem trabalhou por mais de um ano na obra. O título se refere ao

oitavo dia de vida do bebê judeu, quando é realizada a circuncisão.
Nelson é filho do fundador da RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho,
e tio do atual presidente do grupo, Eduardo Sirotsky Melzer.

Os políticos brasileiros acionaram a Justiça pelo menos 340
vezes para tentar ocultar informações da internet durante as
eleições deste ano. Os dados são do Ctrl+X, projeto da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) que monitora
tentativas judiciais de cercear informações na web. Em mais
da metade dos processos coletados pela ferramenta durante
esta eleição, os juízes aceitaram os argumentos e determinaram que as informações fossem retiradas do ar. Isso aconteceu
em 177 dos 340 processos (52%), segundo a Abraji.

Rua Riachuelo, 1482. Porto Alegre, Centro. Fone: 3225-1125 | www.atelierdemassas.com,br

LASIER MARTINS

"Acho impossível que o
Bolsonaro faça um governo
pior que esses últimos."
Nas eleições de 2018, o Senado teve a maior renovação de sua história. De cada quatro senadores que tentaram a
reeleição, três não conseguiram. No total, das 54 vagas em disputa neste ano, 46 serão ocupadas por novos nomes —
renovação de mais de 85%. Essa mudança anima o senador Lasier Martins (PSD-RS). “Eu estou muito animado com a
segunda metade de meu mandato. O que eu sofri de decepções, de desilusão, praticamente enterrei esse sentimento com o
resultado de agora. Eu acho que nós teremos uma nova época, pelo menos no Senado Federal”, afirma o senador gaúcho.
Com 76 anos, advogado de formação, Lasier Martins ficou conhecido pelo público gaúcho pelo seu trabalho como jornalista. Sua carreira na área iniciou aos 16 anos de idade, em uma rádio de Montenegro. Em Porto Alegre, atuou na Rádio
Difusora (atual Bandeirantes), no Grupo Caldas Júnior, e, a partir de 1986, nas emissoras do Grupo RBS, onde foi comentarista, por quase três décadas, no Jornal do Almoço, da RBS TV. Em 2013, despediu-se do jornalismo para concorrer ao
senado, conquistando a vaga nas eleições de 2014.
Nesta entrevista, Lasier comenta sobre as últimas eleições, as perspectivas para os próximos anos da política nacional
e avalia seu trabalho como senador, entre outros temas
A gente está fazendo essa entrevista antes do final do segundo turno.
Mas já dá pra ter uma visão bem
clara do que aconteceu na política brasileira nessas eleições. Que
Brasil temos depois dessas eleições?
Em primeiro lugar, acho que é
importante dizer porque aconteceu
esse tsunami. É uma avalanche de
indignação, de clamor por renovação, etc. Isso vinha se acumulando.
Mas teve um fator, a meu juízo, que
foi determinante para esta reação.
Chama-se Operação Lava-Jato. Acho
que foi fundamental, porque nós,
brasileiros, sabíamos há muito tempo, algumas décadas, que havia roubalheira no País, havia desvios. Mas
nunca se teve prova. Sempre os responsáveis por esses desvios foram
muito habilidosos. Por outro lado,
durante um longo tempo, a imprensa
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era impossibilitada de investigar, O
Ministério Público também frouxo, a
Justiça incapaz de condenar poderosos... Mas, quando houve a Operação
Lava-Jato, desnudando as irregularidades, os desvios bilionários, os
vultosos valores que estavam sendo
roubados, a população despertou e
aí deu um basta. Não é mais possível
nós sermos incautos, idiotas a tudo
isso, e a reação veio nessa eleição.
Essa eleição significou o desaguadouro dessa insatisfação que vinha
acontecendo há muito tempo. E aí
esse resultado espantoso, que ninguém esperava, num nível, num volume avassalador. O Senado federal,
por exemplo, teve uma renovação de
85%. Isso é impactante...
Isso dá mais ou menos a metade
do Senado, porque tem um terço
que ainda tem 4 anos...

Exatamente. É verdade que esta
avalanche levou de roldão alguns
nomes bons. Eu achei, por exemplo, a não reeleição do Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) uma pena, um
dos melhores senadores, muito
atuante, muito correto. O Flexa Ribeiro (PSDB-PA), o Waldemir Moka
(PMDB-MS), o Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB), o Cristovam Buarque
(PPS-DF), que é chamado senador
da educação. Algumas perdas injustas. Quem perdeu por concorrer
a vice-presidente foi a Ana Amélia Lemos (PP-RS), essa foi a maior
perda. E houve também uma renovação na Câmara do Deputados de
47%. E alguns partidos surpreendentes, como esse Partido Social Liberal (PSL), do Jair Bolsonaro, que
se tornou a segunda bancada.
Fez 52 deputados...

Entrevista:
Julio Ribeiro
Marcelo Beledeli
Fotos:
Marcos Nagelstein
/ Agência Preview
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ENTREVISTA
E algumas votações estrondosas. E, além de governadores, que
conseguiu eleger. Então, a minha
interpretação é esta, a Operação
lava-Jato teve um papel predominante. Em segundo lugar, as mídias
sociais, que mostraram uma força
que se sabia...
Tiraram da televisão
o protagonismo?
Exatamente, então desmistificou,
acabou com aquela história de que
rádios e televisão eram mais importantes e se mostrou agora que eram
desimportantes, pelos resultados.
Porque o candidato que liderou e
que está aí chegando à Presidência
da República não tinha espaço no
rádio e na televisão, não tinha partido...
O Bolsonaro fala o que as pessoas querem ouvir ou fala o que as
pessoas gostariam de falar?
As duas coisas, mas principalmente ele promete, está anunciando coisas que o País reivindica há
muito tempo. Desde aquela memorável manifestação de junho de
2013, em que a população protestou
contra o estado de coisas, contra os
políticos, o descrédito, eles tiveram
agora oportunidade de fazer o que
queriam, mudar o parlamento.
E não se esperava uma mudança
em profundidade tão grande. Por
exemplo, aquele volume de senadores e deputados envolvidos na
Lava-Jato, com pequenas exceções,
eles foram varridos.
Começa pelo presidente
do Senado...
O próprio presidente do Senado,
Eunício Oliveira (MDB-CE). O Romero Jucá (MDB-RR), o Edison Lobão (MDB-MA), o Roberto Requião
(MDB-PR), o Lindbergh Farias (PT-RJ), a Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). Quem é que ia imaginar que
fossem excluídos?
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Eu entendo que
hoje se livra muito
facilmente presos
de condenação
pesadas. Eu entendo
que tem que mudar
os critérios.

E a Dilma Rousseff não foi eleita.
E a Dilma, que se dizia vítima de
um golpe, se revelou que não houve
golpe. A população não concordou
que houve golpe, provou que realmente o governo dela foi ruim, foi
medíocre, e ela cometeu as irregularidades apontadas.
Muito das pretensões do Bolsonaro passam pelo Congresso, principalmente em segurança pública,
passam pela mudança de legislação. Ele consegue isso?
Há coisas diferentes. Mais rigor na
progressão das penas, por exemplo.
Eu estou com um projeto em andamento, já passou pela Comissão de
Constituição e Justiça. Eu entendo
que hoje se livra muito facilmente
presos de condenação pesadas. Eu
entendo que tem que mudar os critérios. Para ser promovido ao regime semiaberto precisa ser cumprido
3/5 da pena para quem é primário, e
4/5 para reincidentes e para crimes
hediondos. E no mesmo projeto, sou
a favor do retorno, que há 10 anos

foi extinto, que é o exame criminológico. Antes de conceder uma progressão de regime ou um livramento
condicional, submeter o preso a exame com psiquiatra, psicólogo e assistente social, porque a gente sabe
que muitos desses criminosos continuam com as mesmas patologias,
vão voltar a incidir em crime. É um
projeto bom. Com relação ao Código
Penal, ele está azedando, para usar
uma expressão nossa, há anos. E eu
tenho reclamado do relator, que é o
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), para a gente fazer andar esse
Código Penal, que precisa de reformas profundas, de agravamento de
pena, várias delas, adoção de novos
crimes, que até hoje não são aceitos.
E assim por diante. O Código Penal
precisa de reformas.
Talvez seja muito cedo ainda, mas
pelos nomes eleitos e pelos nomes
que saíram, o que dá para gente
julgar, o que dá para esperar do
próximo Congresso e especialmente do Senado?
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Aí tem algumas curiosidades.
Eu não contei ainda, mas são mais
de 20 militares eleitos. Isso é uma
curiosidade que pouca gente tem
atentado. Ora, a população está querendo disciplina, ordem, o país clama por isso há anos, o país não tem
disciplina, é muita libertinagem em
todos os setores. Então, nesses novos eleitos, um grande número de
militares, do exército, das polícias
militares, da polícia civil, corpo de
bombeiros, significa o que? Uma escolha de gente que vê, na imagem
policial, a disciplina. Então essa é
uma novidade. Agora, tem muitos
nomes aí que a gente não conhece,
tem muita gente que não temos a
menor ideia ainda de quem se trata. Eu estou curioso para ver. Agora,
não acredito que o Congresso Nacional e particularmente o ambiente onde eu convivo, que é o Senado
Federal, tenha sequer a metade de
senadores com a conduta daqueles
que estão sendo execrados agora,
estão sendo expurgados. Houve
uma limpeza.
Quatro anos no Senado, no meio
do seu mandato. É tudo que imaginava? Um senador tem o poder
que imaginava que tinha ou tem
menos?
Depende de quem manda no Senado.
O presidente...
Não só o presidente. Os quatro
ou cinco cargos de comando do Senado. Comissão de Constituição e
Justiça, secretário do Senado, presidência do Conselho de ética e liderança do governo, que no caso era o
Jucá. Então, eu resumo numa frase:
eu encontrei muitas dificuldades.
Uma dificuldade tal que às vezes
quase me levava ao desespero, por
dificuldade de votação de matérias.
Não consegui colocar muita coisa
em pauta. Perder, por exemplo, um
projeto que me deixou completa-

mente desnorteado, que era o de
acabar com o sigilo do BNDES e instaurar uma nova comissão no Senado sobre a destinação das verbas
mal versadas. Perdi isso no Plenário, quando, na hora em que fomos
para a votação, uns 10 ou 15 senadores se retiraram do Plenário…
Não deixou de ter quorum, mas eu
esperava que votassem a favor. E
eu perdi por 31 a 13, com a liderança do Jucá para não deixar aprovar.
Pode voltar ano que
vem esse projeto?
Sim, já anunciei na Tribuna que
vou reabrir.
Outra iniciativa que teve dificuldade foi colocar em votação o
impeachment do Gilmar Mendes,
ministro do STF?
Eu pedi que o Eunício colocasse
em votação, ele não colocou. Da
mesma forma, eu tive uma briga
muito séria com o Edison Lobão,
que felizmente está fora. Pedi por
telefone, quando ele estava doente, pedi duas vezes na Comissão de
Constituição e Justiça, e acusei uma
vez no Plenário, para que me desse
a relatoria do projeto das 10 medidas anticorrupção. E o Edison prometeu, e levou e rolou, e não deixou
votar. E eu vou pedir de volta agora
essa relatoria.
Então a segunda metade do seu
mandato deve ser facilitada?
Eu estou muito animado com a
segunda metade. O que eu sofri de
decepções, vamos dizer assim, de
desilusão, eu praticamente enterrei
esse sentimento com o resultado
de agora. Eu acho que nós teremos
uma nova época, pelo menos no Senado Federal.
Quando começou o mandato,
meio que não sabia nem como
andar dentro do Senado. Houve
aquela situação da assinatura de

um pedido sem saber o que era.
Já não assina mais nada sem ler,
agora?
Esse caso aí é exemplar. Eu fui
muito injustiçado. Eu vou citar três
casos, um deles é esse. Há uma praxe no Senado Federal de que todos
os senadores, quando recebem uma
folha para dar apoio a um projeto
de lei, mesmo que seja um projeto
ruim, a gente assina, em cortesia
ao colega, porque a gente vai precisar dele daqui a pouco. Porque se
eu não der apoio ao projeto dele, lá
adiante...
Não significa vá
votar no projeto...
Agora, não significa que na tramitação vá se apoiar... aí não, aí vem
para a discussão e se reprova. Esse
negócio da assinatura não tem a
importância que duas jornalistas
de Porto Alegre deram e fizeram
um carnaval. Eu estava em uma
reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais
importante do Senado, e nós estávamos sabatinando um candidato
a uma estatal importante. Eu estava
inscrito e eu era o próximo a fazer
pergunta. E quem estava terminando a pergunta era o senador Armando Monteiro (PTB-PE), e o próximo
era eu. Quando chega na minha
frente uma menina e diz assim “senador, falta só mais uma ou duas
assinaturas para fechar aqui, precisa 28 assinaturas para transformar
em projeto de lei. Já tinha lá umas
25 assinaturas. Aí eu nem olhei
quem era o autor, eu olhei quem
tinha assinado. Aí vi Anastasia, Ricardo Ferraço, o Moka. Quando eu
vi, eu disse “não tem problema”, assinei. Quando terminou a sessão, a
minha assessora chegou para mim
e disse “senador, o senhor assinou?
“Sim, o que que é?” “Aquilo ali é um
projeto do Jucá para que fiquem livres, que deem permanente direito
de foro privilegiado ao presidente
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da Câmara e do Senado.” “Ah mas
eu não vi, perdão, eu não notei. Vamos lá para a secretaria, eu vou retirar a assinatura agora”. E nós dois
fomos para a secretaria, e quando
chegamos lá, a moça disse “já foi
protocolado, não dá mais para tirar”. E aí me fizeram aquele carnaval. Fiquei tão chateado com aquilo,
que quando iniciou a sessão, eu fui
aos demais senadores, fui ao Eduardo Amorim (PSDB-SE), que era um
deles, fui ao Ronaldo Caiado (DEM-GO), e perguntei “escuta, alguém
comentou no teu estado?” Nenhum
estado comentou, nenhum jornal
deu o fato de terem assinado aquele pedido, só uma empresa do Rio
Grande do Sul deu.
Quais foram os outros episódios?
Da mesma forma, aquele episódio da crise conjugal que eu tive,
em que eu fui vítima. Instaurou-se
o inquérito na Polícia Federal, rigoroso. Foi feita a prova, ouvida testemunha, juntados documentos que
eu tinha. Eu senti que estava numa
relação conjugal que eu tinha me
enganado, não era o que eu pensava. Quando eu percebi que estava
mal encaminhado, ela comprou um
apartamento e que eu tinha que pagar. Eu disse: “vou pagar as últimas
prestações, mas vais assinar um documento te comprometendo a mudar de comportamento com relação a mim, a nossa vida está muito
ruim, muito brigada”. E ela assinou
esse documento. Esse documento
eu juntei no processo, juntei depoimento do ex-marido contra ela e
juntei o depoimento de pessoas do
edifício que a conheciam. E aí ela
fez uma trapaça, pintando o rosto,
que tinha sido agredida, e eu fui vítima. Foi o pior ano da minha vida,
2017. E aqui fizeram outro carnaval.
E o pior de tudo: quando o inquérito policial concluiu que eu tinha
sido mais vítima do que qualquer
outra coisa e propôs o arquivamen-
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muito grande”. Mas houve um momento em que não dava mais para
aguentar, todo mundo se queixava.
Aí eu pedi para ela fazer um orçamento, deu R$ 153 mil reais para reformar. E a imprensa aqui? Pau em
mim! A dona Fátima Bezerra (PT-RN), por exemplo, que é senadora e
está se elegendo agora governadora
do Rio Grande do Norte, fez, no mesmo edifício onde eu moro, a reforma
de seu apartamento gastando R$ 400
mil. Ninguém disse nada. O senador
Amorim, do Sergipe, fez uma reforma enorme, ninguém disse nada. Tinha 15 senadores reformando seus
gabinetes, por uma série de razões.
Como toda vez que alguém assume
um gabinete, a primeira coisa que
faz, ele readapta ao seu gosto. Só eu
é que fui criticado.
to, e foi para a Procuradora-Geral da
Justiça, a Raquel Dodge, e ela leu e
deu o parecer pelo arquivamento, e
foi para o ministro relator, Edson Fachin, e ele despachou mandando arquivar, essas mesmas duas pessoas
que me criticaram tanto, embora eu
tenha mandado nota para elas, com
cópias de tudo, elas não divulgaram
o arquivamento. Isso é uma falta de
ética tremenda.
E o terceiro caso?
O terceiro caso é o do gasto com a
reforma do gabinete. O Senado tem
gabinetes novos, muito bons, e tem
gabinetes velhos. E quem é novo
sempre chega lá e fica com o pior.
Então o que sobrou, para mim, era
um gabinete pequeno e velho. Tinha
uma rachadura na parede, um ar
condicionado barulhento e antigo,
uma cozinha enorme, enquanto que
a sala para a imprensa era pequenininha. E aí a minha chefe de gabinete passou seis meses tentando me
convencer que tinha que reformar.
E eu “não, eu não quero reformar,
porque o compromisso que eu fiz na
campanha é respeitar o dinheiro público, e isso aqui resulta num gasto

E a vida em Brasília? É só trabalho, praticamente?
Eu lá só trabalho. Raramente saio
para jantar fora. Às vezes, com um
colega ou outro, eu saio. Mas eu lá
me limito, é do apartamento para o
Senado e do Senado para o apartamento. E eventualmente uma saída.
E aqui faço questão de dizer: eu recebi um troféu ano passado como o
terceiro parlamentar mais econômico do Congresso. Enquanto que
tem senadores com 70 funcionários,
caso do Hélio José (MDB-DF), caso
do Fernando Collor (PTC-AL)... A
grande maioria tem entre 30 e 40.
Eu tenho 14, um gabinete bem enxuto. E muito qualificado.
Congresso não tem
funcionários demais?
Isso eu não tenho dúvidas. Tem
10 mil funcionários no Senado e 18
mil na Câmara. Isso é um escândalo. Quando, no ano passado, encerrava o seu mandato na presidência
do Senado o Renan Calheiros (MDB-AL), ele fez um comentário de queria comunicar aos pares que tinha
economizado R$ 230 milhões naque-
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le ano. O Senado tem, por ano, um
orçamento de R$ 4,2 bilhões. Isso é
uma estupidez. Aí eu pedi a palavra:
“presidente, quero saudar a gestão
de vossa excelência por ter economizado R$ 230 milhões, mas quero
pedir que, no ano que vem, a gente
tenha o dobro disso, porque se gasta
demais no Senado”. Eu gasto pouco.
A minha assessoria marca as minhas passagens aéreas de um mês a
um mês e meio antes e sempre buscando as promoções, para sair mais
barato. Nunca gastei mais do que
49% da minha verba.
Dos projetos que apresentou,
quais conseguiu aprovar e quais
pretende aprovar nesses próximos 4 anos?
Eu estou com 64 projetos em andamento... mas agora 62, porque dois
já terminaram. Um deles foi esse do
PIS/PASEP, que foi uma medida provisória do Michel Temer que estabelecia que aqueles que têm doença,
que tem mais de 60 anos, que são
inválidos, todos poderiam retirar os
seus saldos na Caixa Econômica ou
no Banco do Brasil. O PIS é iniciativa privada, o PASEP é funcionário
público. E aí eu fiz uma emenda estendendo a todo mundo. Quem tem
dinheiro depositado em banco do
PIS/PASEP pode retirar tudo. Isso foi
um projeto meu, que foi bem sucedido. O outro é o dos bloqueadores de
celulares nas 1400 penitenciárias e
presídios que tem no Brasil. Esse está
bem adiantado, está pronto para votação em plenário. Eu tenho também
um que está bem adiantado. Toda
vez que o presidente da República
viaja, sendo candidato, como era
candidato o presidente do Senado e o
presidente da Câmara, eles também
têm que sair do Brasil, com despesa
por conta do Senado e da Câmara,
porque se assumirem a Presidência
da República se tornam inelegíveis.
Então, entrei com um projeto de que,
por 15 dias, quem assumir, seja o

presidente do Senado ou da Câmara,
não se torna inelegível.
Tem também o das indicações do
Supremo Tribunal Federal…
Essa é a minha menina dos olhos,
é o meu projeto número 1. Eu entendo que o Supremo está muito
politizado. E o sistema de indicação
condiciona a uma troca de favores, a
um compromisso. Por exemplo: dos
11 ministro do Supremo, tem oito
que foram indicados ou pelo Lula
ou pela Dilma e um último agora
pelo Temer, que é o Alexandre de
Moraes. Bom, aí assumem um compromisso, a tal ponto de termos a
extravagância, a aberração, de hoje
o ministro presidente do Supremo,
que não passou duas vezes no concurso para juiz de Direito, ser presidente da Corte. E há o caso do Gilmar Mendes, que tem um curso de
direito público em Brasília, que lhe
dá um grande rendimento e que lhe
permite buscar patrocinadores. E
com busca de patrocinador, se estabelece a troca de favor. Tu me patrocinas, eu te alivio lá. E não se sente
impedido de julgar.
Como está o pedido de impeachment do Gilmar Mendes?
Tinha nove pedidos de impeachment, o Eunício já tinha mandado
arquivar três. Mas sobraram seis.
Fui investigar, um era do Modesto
Carvalhosa, que é um jurista famoso,
conceituado. Aí eu pedi na tribuna
que o Eunício trouxesse a debate no
plenário. E conforme o regimento,
nesta hipótese, ele tem que reunir a
direção da casa, do Senado, e se a direção, por maioria, autorizar, leva-se
para o Plenário. E o Eunício jamais
colocou em votação.
Essa disputa toda mostra que, nesse conflito entre Legislativo e Judiciário, o Legislativo está fraco ou é
o Judiciário que está muito forte?
O Judiciário está exorbitando das

suas atribuições, em vários itens. Eu
teria uma meia-dúzia, no mínimo,
de acontecimentos onde o Judiciário
legislou. Então o Supremo exorbita.
E o Legislativo não cobra. E, nesse
particular, é fraco. É fraco por quê?
Porque inúmeros senadores estão
com problemas judiciais, havia 28
implicados na Lava-Jato. Então, esses
não querem contrariar os ministros
porque eles serão julgados pelo STF.
Nós já tivemos esperança, senador,
em vários momentos da política
brasileira nas últimas décadas. Saímos da ditadura para eleger o Tancredo Neves, mas assume o Sarney,
que fez aquele governo absolutamente incompetente e fisiológico.
Aí a esperança da população foi
para o Collor, o “caçador de marajás”, e acabou no impeachment
dele. Aí vem o Fernando Henrique,
resgatou um pouco da economia,
mas enfrenta crises. Vem o Lula
em 2002, onde se teve esperança
de novo, mas essa esperança vem
sendo fraudada ano a ano, eleição
após eleição e sempre fica aquela
trava na boca de que não se realizou. Agora estamos cheios de esperança de novo. Será que não vamos
ser mais uma vez fraudados?
Eu espero que o próximo presidente vá resolver alguns problemas.
Mas, estamos longe de resolver todos,
porque são muitos os problemas que
nós temos. Em certos temas, o Bolsonaro é muito tosco ainda, ele não
está preparado para resolver. Mas se
ele resolver, por exemplo, a contenção de gasto, se ele reduzir estatais
e ministérios, se ele combater a criminalidade, com a experiência que
ele tem de militar, se ele mantiver a
Lava-Jato, se ele valorizar esses velhos dogmas da ética, do respeito às
leis, se ele prestigiar isso, ele já terá
feito muito. Eu acho impossível que o
Bolsonaro faça um governo pior que
esses últimos. Ele tem tudo para fazer um pouco melhor.
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A servidão e a Imprensa

“Vamos admitir que os
[órgãos da mídia] favoritos consigam escapar às mãos daqueles
a quem servem. Não escaparão do rei que vier depois. Se
for bom, tudo fará para pedir
contas e repor a justiça. Se for
mau e semelhante ao que eles
serviram, há de ter os seus favoritos que, evidentemente, além
de pretenderem ocupar o lugar
dos outros, hão de querer também os bens e as vidas deles.”
Étienne de La Boétie morreu lá nas
europas em 18 de agosto de 1563.
Acho que, em meio às catadupas de
boatos e felonias que marcam nossos
dias aqui na Pindorama invadida,
não se importará que me aproprie e
subverta o seu Discurso da Servidão
Voluntária. Já comecei a fazê-lo, sempre entre colchetes, caracterizando
destarte que há acréscimo de informação na citação original.
“O camponês e o artesão, embora
servos, limitam-se a fazer o que lhes
mandam e, feito isso, ficam quites.
Os [jornalistas, políticos e detentores
de cargos de livre nomeação] que giram em volta do tirano e mendigam
seus favores, não se poderão limitar
a fazer o que ele diz, têm de pensar
o que ele deseja e, muitas vezes, para
ele se dar por satisfeito, têm de lhe
adivinhar os pensamentos. Não basta
que lhe obedeçam, têm de lhe fazer
todas as vontades, têm de se matar
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de trabalhar nos negócios dele, de ter
os gostos que ele tem, de renunciar à
sua própria pessoa e de se despojar
do que a natureza lhes deu.”
É dura a vida dos empreendimentos comerciais que difundem notícias
no intuito primordial de prestar serviço à sociedade. É espinhoso cada
dia dos jornalistas empregados por
eles sob o compromisso de que assim se comportem, pois há fontes de
águas límpidas e aquelas que não resistem aos laboratórios de análise da
veracidade factual. Será que a vida
dos outros é fácil? Não é.
“Têm de se acautelar [os maus empresários e os maus jornalistas] com
o que dizem, com as mínimas palavras, os mínimos gestos, com o modo
como olham; não têm olhos, nem pés,
nem mãos, têm de consagrar tudo ao
trabalho de espiar a vontade e descobrir os pensamentos do tirano.”
O humanista e filósofo francês
morreu cedo, com apenas 32 anos.
No texto, recrimina com aspereza os
cidadãos que permitem a dominação
abjeta, tão mais abjeta nesta usurpada Terra de Vera Cruz quanto mais
dissimulada e corrupta for. Em relação ao tirânico mandatário, ele se
pergunta e nós nos perguntamos:
“Onde iria ele buscar os olhos
com que vos espia [do Monte Caburaí, em Roraima, ao Arroio Chuí, no
Rio Grande do Sul; da nascente do
rio Moa, no Acre, à Ponta do Seixas,
na Paraíba] se vós não lhos désseis?
Onde teria ele mãos para vos bater
se não tivesse as vossas? Os pés com
que ele esmaga as vossas cidades de
quem são senão vossos? Que poder
tem ele sobre vós que de vós não venha? Como ousaria ele perseguir-vos
sem a vossa própria conivência [e a
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da Imprensa que sabe mas omite, ou
que não procura/investiga aquilo que
não quer encontrar] ? Que poderia
ele fazer se vós não fôsseis encobridores daquele que vos rouba, cúmplices do assassino que vos mata e
traidores de vós mesmos? (...)”
Então, quando implodem revistas
da Grande Editora Nacional, anúncios são vendidos em pregão a dois
reais o centímetro por coluna na Freguesia de Nossa Senhora do Porto dos
Casais, comenta-se a venda da Rede
Local, Gal Costa lamenta a saúde vitaminada dos jabás, zurra a inepta
distinção oficial entre emissoras comerciais, estatais e públicas, talvez
eu somente vá encontrar o porquê ao
refugiar-me, dolorido, em La Boétie:
“É o povo [brasileiro] que se escraviza, que se decapita, que, podendo
escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade
e prefere o jugo, é ele que aceita o
seu mal, que o procura por todos os
meios [e satisfaz-se com arremedos
de jornalismo].”

Mario Rocha é jornalista
e professor da Fabico
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Jornalismo
p o l í t i c o

“

Fiador da democracia

O jornalismo deve ser considerado
não só como uma instituição, mas
também como instituição política;
em outras palavras, os jornalistas
são atores políticos.” Quando Timothy E. Cook, um dos maiores pesquisadores de comunicação social dos
Estados Unidos, escreveu essa frase em seu livro
“Governando com as notícias”, de 1998, ele alertava para a influência que o jornalismo exercia no
processo democrático devido ao seu trabalho de
informar o público sobre os fatos políticos.
A extensão da liberdade de opinião e de imprensa em um País é um dos parâmetros que definem
se sua democracia é saudável. A atividade jornalística é considerada uma condição base para o
sistema democrático, sendo fundamental no esclarecimento da opinião pública e nas ligações entre
os cidadãos e seus representantes e governos. É
através dos meios de comunicação social que se
criam as percepções coletivas sobre a política.
No entanto, essa é uma via de mão dupla: se, por
um lado, o jornalismo influencia a visão política
das pessoas, por outro o público também julga os
veículos de acordo com suas preferências. “O jornalismo político se parece muito com o esportivo,
de certa forma, porque ambos lidam muito com a
paixão das pessoas”, destaca Taline Oppitz, colunista política do jornal Correio do Povo e comentarista da Rádio Guaíba. “O público costuma responder de forma emocional a tudo o que publicamos,
ficamos sempre sob um julgamento constante”,
afirma.
Paula Coutinho, editora de política do Jornal do
Comércio, concorda que o público tende a olhar os
temas políticos de uma forma emotiva, como no
esporte. “Existe até um termo usado aqui no Estado para isso, a ‘grenalização’ da política, pois são
assuntos que o leitor tende a ver de um ponto de
vista mais apaixonado”, lembra. Para Paula, esse
comportamento pode gerar benefícios ao trabalho, uma vez que significa que a audiência está
atenta a possíveis parcialidades. “Por outro lado,
ver tudo de uma forma muito emocional pode prejudicar a leitura, o entendimento”, alerta.
Entretanto, no Brasil, durante os últimos anos, o
próprio interesse pela política parece ter declinado, junto com a crença na democracia. Segundo o
último levantamento do Instituto LatinoBarôme-
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tro, com dados de 2017, na América
Latina os brasileiros estão entre os
povos que menos apoiam a democracia como sistema político: apenas 43%. A desconfiança no governo
atingia 92% dos brasileiros, segundo
a pesquisa. Além disso, outro levantamento, feito no início do ano pelo
Instituto Locomotiva/Ideia Big Data,
apontava que 96% dos brasileiros
não se sentiam representados pelos
políticos no País. Os estudos apontavam que possíveis causas para esse
declínio eram os escândalos de corrupção no País e a crise econômica,
bem como a ineficiência do setor
público em atender demandas da
população.
Essa descrença na democracia
acaba se refletindo também em uma
desconfiança da imprensa. Segundo
a pesquisa Edelman Trust Barometer 2018, entre 28 países, o Brasil foi
um dos que sofreram maior queda
na confiança na mídia em um ano:
cinco pontos percentuais, fazendo
com que apenas 43% da população
declarasse confiar nos veículos.

Carolina Bahia
Colunista e comentarista
política do Grupo RBS
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Diante desse quadro, os jornalistas que cobrem política enfrentam
o desafio de informar a população
sobre um tema que, apesar de tão
importante para a sociedade, está
sendo visto pelo público com desprezo. “A política hoje está sendo
criminalizada, e isso acaba refletindo nos jornalistas. Se faço uma análise positiva de alguém, já criticam,
acham que é apoio”, afirma Flávio
Pereira, comentarista e colunista da
Rede Pampa.
“A estigmatização da política não
é benéfica, embora não ocorra sem
razão”, alerta Paula Coutinho, do
Jornal do Comércio. “Não podemos
tomar a política como algo maculado, sujo. Bem ou mal, somos seres
políticos. Além disso, nós jornalistas
não podemos esquecer que prestamos um serviço à população. Para
um jornalista, ao estar nesse espaço
político é preciso essa capacidade
de discernimento, essencial para
nossos veículos possam servir ao
público.”
Além do sentimento antipolítica, a
polarização ideológica atual do País
também gera problemas para os
profissionais que cobrem esse segmento de notícias, especialmente
nos comentários do público. “Desde
a eleição de 2014 existe uma forte
polarização e crescimento de grupos de ódio. Eles vêm dispostos a
ofender. Cheguei a perguntar uma
vez: ‘você diria isso para um vizinho
seu?’. Esse tipo de agressão cresceu
muito”, afirma Carolina Bahia, colunista e comentarista política do Grupo RBS em Brasília.
Para Taline Oppitz, do Correio do
Povo, as redes sociais facilitaram os
comentários mais “raivosos”, mas o
ódio na política e direcionado aos
veículos sempre existiu. “Estamos
num ano bem ímpar, com momentos muito irracionais, mas sempre
tivemos belicosidade. Lembro de
campanhas muito agressivas no

passado, especialmente as campanhas municipais. A diferença é que
as redes colocam tudo na vitrine”.

Contexto e confiança,
as chaves para o trabalho
Para os profissionais que atuam
com jornalismo político, uma das
principais características desse
segmento é ter de sempre ir além
do fato puro, contextualizando todas as informações. “O jornalismo
político se define por buscar o que
está por trás do fato evidenciado.
Por que esses personagens estão
tomando essa decisão e o que isso
vai resultar? Não se pode só fazer o
que é superficial”, destaca Carolina
Bahia, do Grupo RBS. A jornalista
dá um exemplo: “O senador Romero Jucá (MDB-RR) deixou de líder
do governo no Senado, alegando
que não concordava com a política
em relação aos venezuelanos em
Roraima, sua base. Mas o que havia
por trás daquilo, naquele momento? Interesse na reeleição (o que

FlÁvio Pereira
Comentarista e
colunista da Rede Pampa

SENADORES E DEPUTADOS
LISTADOS NA ADPF 379

Senadores

Acir Marcos Gurgacz (PDT-RO)
Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG)
Edison Lobão (PMDB-MA)
Fernando Affonso Collor de Mello (PTB-AL)
Jader Fontenelle Barbalho (PMDB-PA)
José Agripino Maia (DEM-RN)
Roberto Coelho Rocha (PSB-MA)
Tasso Ribeiro Jereissati (PSDB-CE)

Deputados

Adalberto Cavalcanti Rodrigues (PTB-PE)
Afonso Antunes da Motta (PDT-RS)
Aníbal Ferreira Gomes (PMDB-CE)
Antônio Carlos Martins de Bulhões (PRB-SP)
Átila Freitas Lira (PSB-PI)
Bonifácio José Tamm de Andrada (PSDB-MG)
Carlos Victor Guterres Mendes (PMB-MA)
César Hanna Halum (PRB-TO)
Damião Feliciano da Silva (PDT-PB)
Dâmina de Carvalho Pereira (PMB-MG)
Domingos Gomes de Aguiar Neto (PMB-CE)
Elcione Therezinha Zahluth Barbalho (PMDB-PA)
Fábio Salustino Mesquita de Faria (PSD-RN)
Felipe Catalão Maia (DEM-RN)
Félix de Almeida Mendonça Júnior (PDT-BA)
Jaime Martins Filho (PSD-MG)
João Henrique Holanda Caldas (PSB-AL)
João Rodrigues (PSD-SC)
Jorginho dos Santos Mello (PR-SC)
José Alves Rocha (PR-BA)
José Nunes Soares (PSD-BA)
José Sarney Filho (PV-MA)
Júlio César de Carvalho Lima (PSD-PI)
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi (PMDB-SP)
Luiz Gionilson Pinheiro Borges (PMDB-AP)
Luiz Gonzaga Patriota (PSB-PE)
Magda Mofatto Hon (PR-GO)
Paulo Roberto Gomes Mansur (PRB-SP)
Ricardo José Magalhães Barros (PP-PR)
Rodrigo Batista de Castro (PSDB-MG)
Rubens Bueno (PPS-PR)
Soraya Alencar dos Santos (PMDB-RJ)

não conseguiu), interesse em se
afastar do governo Michel Temer
em um momento estratégico. Nós,
jornalistas temos a missão de mostrar o que ele quer com aquilo, não
só o fato.”
“Política é contexto”, resume
Taline Oppitz. “É preciso saber a
história de cada informação antes
de escrever sobre ela: o que aconteceu antes, qual o objetivo da informação passada, quais serão os
efeitos… Escrever sobre política,
antes de tudo, é interpretar o que
está acontecendo.”
No entanto, para interpretar os
fatos, é preciso de fontes confiáveis
que possam trazer informações relevantes. “Quem não consegue fontes com quem estabelecer relação
de confiança não sobrevive. E precisam ser fontes qualificadas”, afirma Flávio Pereira, da Rede Pampa.
O jornalista, que desde 1980 atua
com cobertura política, lembra que
o profissional desse segmento não
pode selecionar fontes de acordo
com julgamentos morais, mas pela
confiança na informação. ”Tenho
fontes extremamente limpas, e outras que respondem a processos,
mas não sou eu quem irá julgá-las.
Não existem santos na política, mas
também não no jornalismo.”
“Ouso dizer que ter fontes qualificadas é ainda mais importante do
que em outras áreas”, afirma Carolina Bahia. A jornalista destaca da
relação “olho no olho” com as fontes. “Como o ‘off’ é muito utilizado,
é preciso saber levar a conversa”.
No entanto, Carolina destaca que,
hoje em dia, a necessidade da checagem é ainda mais forte. “Temos
que ser extremamente criteriosos,
checar e rechecar a informação
com várias outras fontes. Não que
isso não se fizesse antes. Mas é
cada vez mais presente os interesses, os boatos, pois as redes sociais
alimentam isso.”

Paula Coutinho
Editora de política do
Jornal do Comércio

As dificuldades de
assessorar políticos
Trabalhar com política também é
um desafio para quem está “do outro lado do balcão”. Os assessores de
imprensa que atuam com políticos e
candidatos muitas vezes enfrentam
dificuldades para atuar em suas
profissões, tanto pelo desconhecimento de seus assessorados sobre a
área de comunicação quanto pelas
pressões de lidar com colegas dos
veículos.
“Quem trabalha com isso precisa
matar um leão por dia, tem que provar a todo momento, ao assessorado e à imprensa, que está fazendo
o melhor possível”, afirma Sergio
Araujo, sócio da empresa de consultoria política NS2. Com uma experiência de mais de 30 anos como assessor de imprensa de autoridades
públicas e de candidatos - “fiz campanha de vereador a presidente da
República”, lembra -, Araujo destaca que um dos principais desafios
é estabelecer relações de confiança
com o assessorado. “É preciso respi-
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rar o assessorado 24 horas por dia.
Tem que saber tudo o que acontece
na vida pessoal e profissional dele
para prestar um serviço de qualidade. E para isso é preciso confiança. A única maneira de ter respeitabilidade no mercado é não dar
bola fora, não ser pego na mentira.
Depois que perde a credibilidade, é
difícil recuperar.”
Outra dificuldade relatada por
Araujo é a falta de entendimento de
alguns políticos da função do seu
profissional de comunicação. “O
assessor não pode jamais abdicar
de ser um jornalista. No meio político, é muito arraigada a ideia de
que quem trabalha para uma autoridade ou um candidato é como se
fosse um cabo eleitoral ou servidor
dele. Mas não podemos perder de
vista o fato de que somos profissionais de imprensa”, destaca.
Para Soraia Hanna, sócia-diretora da Critério, empresa de assessoria estratégica de comunicação,
trabalhar com políticos apresenta
diferenças importantes em rela-

Sergio Araujo
Consultor político da NS2
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ção à assessoria no mundo privado e institucional. “Há questões
comuns, como bom planejamento,
boa pesquisa para fazer diagnóstico adequado para o trabalho. Mas,
com políticos, existem os fatores
emocionais do assessorado, e é
preciso ter sensibilidade para lidar
com isso”.
Soraia, que já trabalhou na Assembleia Legislativa e para assessorias governamentais e do Banrisul em quatro gestões do governo
do Estado do Rio Grande do Sul,
afirma que em empresas, fatores
mais racionais preponderam ao
trabalhar com a imagem. Já alguns
políticos tendem a puxar para a
desorganização pelo lado pessoal.
“Dependendo do caso, é como lidar
com uma gestão de crise ambulante”, explica. “O candidato tem que
se sentir seguro, é quase um trabalho de coaching.”
A assessora Magali Beckmann,
que desde 1998 trabalha com políticos e campanhas do PSDB no Estado, alerta que, muitas vezes, há
pouca preparação de profissionais
para atuar nessa área. “A formação acadêmica é muito focada na
iniciativa privada. Ninguém sai da
universidade preparado para atuar com política, é preciso aprender
na prática”, destaca. No entanto,
Magali acredita que o bom profissional precisa também buscar uma
formação que vá além do trabalho
diário. “Leitura é muito importante, preparação, aperfeiçoar-se
nessa área, fazer cursos, tudo para
pode desenvolver um serviço de
melhor qualidade.”
Diante do desgaste atual da classe política, Magali aponta que conseguir pautar a imprensa de forma
positiva para o assessorado é um
forte desafio. “A forma como os
políticos aparecem nos jornais mudou. Antes era mais fácil conseguir
espaço. Mas nosso papel segue o

mesmo, aproximar as duas partes,
ajudar o jornalista e divulgar nosso
assessorado”, afirma.
Para Soraia Hanna, quem atua
nessa área precisa ter em mente
que é preciso mostrar para os veículos que o assessor é um aliado.
“Sempre tem os ‘tranca ruas’, mas
precisamos nos colocar no lugar
do outro. Nosso papel é dar credibilidade e auxiliar, e o político preparado já sabe que não pode viver
sem um bom assessor de imprensa.”
Entretanto, Sérgio Araujo destaca que é preciso deixar claro que
os papéis profissionais nas relações com os assessorados e o resto
de sua equipe. ‘Nas campanhas,
aprendi que assessor assessora, e
o político decide. O assessor é um
planejador de comunicação, dá as
opções. Mas, quem decide a estratégia é o candidato. Se perder, ele
vai culpar a equipe, e se ganhar
assume para si o bônus da vitória.
Então, tem que sempre colocar que
a decisão final é dele.

Soraia Hanna
Sócia-diretora da Critério

Taline Oppitz
Colunista política do
jornal Correio do Povo

Coronelismo eletrônico:
o rádio e TV nas mãos
dos políticos
A mídia eletrônica e a política no
Brasil andam de mãos dadas, ferindo o que prevê a Constituição
Federal. Na atual configuração do
Congresso Nacional, são 40 parlamentares com participação direta
ou indireta em concessões públicas
de rádio e televisão (confira a relação). O número de congressistas
está presente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 379, proposta pelo PSOL e que está em análise
no Ministério Público Federal.
No documento estão listados oito
senadores e 32 deputados federais, o
que equivale a 10% do Senado Federal e a mais de 6% da Câmara dos Deputados. Esse dado contraria o que
está previsto na Constituição Federal, que em seu artigo 54 determina
que desde a posse, deputados e senadores não podem “ser proprietários,
controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente

de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada”.
Pessoas jurídicas de direito público
são todas as empresas concessionárias de serviços públicos, incluindo,
as de radiodifusão. É com base nesse
dispositivo da Constituição que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região
solicitou o cancelamento das concessões de cinco emissoras de rádio que
têm como sócios-proprietários os deputados federais Luiz Felipe Baleia
Tenuto Rossi (PMDB/SP) e Paulo Roberto Gomes Mansur (PRB/SP).
A determinação, entretanto, não
avançou. No mesmo ano, o presidente Michel Temer, por meio da
Advocacia-Geral da União (AGU), solicitou ao Supremo Tribunal Federal
(STF) a uniformização dos entendimentos em relação ao tema. Só que
a solicitação de Temer é para que a
participação de parlamentares nas
concessões públicas de rádio e televisão seja permitida.
A ação recorre a outro artigo da
Constituição Federal, o artigo 222,
que define que a “propriedade de
empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no
País”. Segundo a AGU, não há “qualquer referência ao fato de determinado sócio ser detentor de mandato
eletivo”, sustentando que “se não há
restrição constitucionalmente estabelecida nesse sentido, não pode

"O assessor não
pode jamais
abdicar de ser
um jornalista"

sequer a lei fazê-lo”. O Supremo
ainda discutiu o tema.

Uma relação histórica
Enquanto a discussão sobre a legalidade ou não da participação de
parlamentares nas concessões públicas, outros aspectos devem ser
analisados. Até que ponto essa relação fere princípios democráticos?
Para analisar essa questão é necessário observar a histórica relação entre poder político e mídia no
Brasil. De acordo com Suzy Santos,
professora e pesquisadora da UFRJ,
as concessões de rádio e TV sempre
tiveram papel importante na política brasileira. Isso está registrado na
história do país desde a Era Vargas
e se mantém até hoje.
Mesmo depois da redemocratização, avalia, a prática permanece.
“Você verifica claramente que desde os tempos do PSD, os partidos
governistas sempre se mantiveram
como os partidos dos políticos donos de radiodifusão.”
Suzy destaca que a prática é o
que se pode chamar de coronelismo eletrônico. É inquestionável
que o controle da mídia é uma das
formas mais evidentes de exercício
do poder. Nesse sentido, a pesquisadora avalia que a participação de
políticos nas concessões fere a democracia.
É uma distorção em um país que
segue o modelo de estado democrático. Retomando a quantidade de
políticos que participam de concessões de radiodifusão, Suzy ressalta
que observando os quadros políticos por Estado fica evidente a concentração de meios de comunicação
nas mãos de parlamentares eleitos.
“No caso de alguns estados como o
Rio Grande do Norte, Roraima ou
Santa Catarina, a propriedade de
canais de rádio e TV por políticos
ultrapassa 50% do total”, aponta.
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COLUNA DO TIBÉRIO VARGAS

Marechal
A espada do

contato@tiberiovargasramos.com.br

A

comunicação sempre esteve presente na representação da política para ser entendida, absorvida e provocar uma resposta positiva da população. Independente do sistema de governo
e atores. A partir de um recorte na era moderna, marcada
pelo Estado Novo, em 1930, passamos por duas ditaduras e
períodos de democracia. Em todos os momentos a publicidade conseguiu resumir em duas ou quatro palavras todo
o apelo à nação que os governantes desejavam passar.
Emergiu do governo de Getúlio Vargas a identificação
do “pai dos pobres”. A expressão era referendada pela imprensa e por projetos de relações públicas, montados em
narrativa promocional, desde o texto nos jornais e revistas ao timbre de voz do locutor na descrição dos eventos
no cinema, antes dos filmes, que procuravam mostrar a
modernização do Brasil, geração de empregos, empreendedorismo dos industriais e a criação de oportunidades
aos trabalhadores.
Depois de 15 anos como ditador, Vargas venceu eleições
diretas com a marchinha: “Tira o retrato do velho, coloca

Depois de algumas décadas, um representante das Forças
Armadas deve assumir a Presidência da República

João Goulart, que ao contrário do que se imagina gostava muito de conversar com generais
durante as solenidades oficiais, foi buscar na caserna o marechal Lott (1894-1984)
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no mesmo lugar, o retrato do velhinho faz a gente trabalhar”. As camadas populares entenderam perfeitamente
a mensagem.
Juscelino Kubitschek prometia desenvolvimentismo, criação de Brasília. “50 anos em 5”, sintetizou com exatidão. Na
eleição de 1960, símbolos dourados na lapela, a vassoura de
Jânio Quadros, contra a corrupção, e a espada do marechal
Henrique Teixeira Lott, para garantir a normalidade institucional, resumiam todo o proselitismo político. Fernando
Ferrari, dissidente do trabalhismo, somou-se à crítica com o
slogan “mãos limpas”.
No regime civil-militar implantado em 64, com exilados
no exterior, críticas à ditadura de brasileiros em Paris,
Londres e Roma, surgiu a sacada “ame-o ou deixe-o”. Foi o
momento de maior desenvolvimento das relações públicas
com uma horda de profissionais chamados para referendar
o sistema repressivo. O jornalismo e a publicidade também
foram coniventes, mas ninguém purgou tanto como o relações-públicas por seu passado.
Aluno de Comunicação Polivalente e depois professor
também no Curso de Relações Públicas, eu tive a oportunidade de perceber a transformação da área na academia.
Lembro-me que enfatizei este fato em discurso como Paraninfo Espiritual dos Formandos de RRPP 2004-2. O embuste
substituído pela verdade. É preciso fazer o diagnóstico, estabelecer metas, o prognóstico, mas é impossível finalizar o
projeto alicerçado em mentiras. Vai ruir. Se alguém é corrupto, não tem como pregar sua honestidade.
Um dos planos mais emblemáticos e exitosos, levado a
cabo em Porto Alegre foi a transformação da Borregaard,
que exalava um cheiro pestilento em Guaíba, para produzir papel, impregnando toda a capital. Mau cheiro se tornou sinônimo de Borregaard. Os cavalos de raça de Breno
Caldas, no Haras Arado, em Belém Novo, passavam mal e
vomitavam. Indignado, o dono da Caldas Júnior mandava
seus jornais, rádio e televisão desancarem o pau na empresa norueguesa.
A solução do problema culminou com exitoso projeto de
Relações Públicas. Mas a primeira providência foi empresarial e técnica. Filtros adequados acabaram com a fumaça
fedorenta da fábrica. Todo o passado foi zerado quando o
nome da celulose foi trocado para Riocell. Mudas de árvores eram distribuídas nas esquinas de Porto Alegre para demonstrar que a papeleira estava interessada em preservar
o meio ambiente.

Águia na cabeça
Um slogan baseado em mentiras pode até conquistar vitórias como a do grego Pirro II e seus elefantes na Itália.
Passada a surpresa, vem a reação. O “caçador de marajás”
permitiu a eleição de Collor, derrubado dois anos depois por
corrupção. No pleito de 1989, faltou para Brizola uma men-

sagem como a irreverente que caiu com perfeição em sua
candidatura do governo do Rio de Janeiro, em 1982, após
voltar do exílio no Uruguai. “Águia na cabeça”, um pássaro que representava o velho caudilho se preparando para
pousar numa cidade em que o jogo do bicho era a representação de sua alma contraditória.

Juvenilização das redações
Acompanhei a transformação da Folha de S. Paulo desde
1984, primeiro jornal brasileiro a aderir à campanha das
Diretas Já, com a colocação de fios verde e amarelo embaixo do logotipo do jornal. Lembro-me de Otávio Frias Filho
(1957-2018) sendo entrevistado no Programa Ferreira Neto.
Os convidados foram apresentados como a nova geração
de donos de jornais. Junto com Frias estavam um jovem
descendente da família Mesquita, do Estadão, e Nelson
Sirotsky, da RBS. O gaúcho falou sobre o compromisso de
sua empresa com a comunidade do Rio Grande do Sul, reproduzindo perfeitamente a linha editorial traçada por seu
pai. Frias e Mesquita fizeram uma apologia da liberdade no
jornalismo no ocaso do regime militar. Fiquei empolgado.
Seguiu-se na Folha a juvenilização da redação. Viajei para
a Alemanha, em 1994, com um grupo de professores e jornalistas da América Latina, do qual fazia parte uma jovem
repórter da Folha que se referia o tempo todo ao “meu jornal”. Nunca tive um, deve ser legal possuir. Dois anos antes
eu tinha sido demitido da Zero, aos 43 anos, por ser velho.
Começara lá mesmo com 20 anos, sempre fui a favor da renovação e cultivei apreço aos mais experientes. O destino
pode ser cruel. Frias não envelheceu. Lamento profundamente sua morte. Pode-se contestar a linha editorial de seu
jornal, mas ele fará falta na imprensa brasileira, era da velha estirpe, de pai para filho, apologia ao jornalismo independente, como o N. Y. Times e o Washington Post.

O apelo militar
O pêndulo do tempo faz a história se repetir em ciclos.
Em 1960, o vice-presidente João Goulart, que ao contrário
do que se imagina gostava muito de conversar com generais durante as solenidades oficiais, foi buscar na caserna
o marechal Lott (1894-1984) para ser candidato a presidente. Jango poderia ganhar, mas sabia que não deixariam assumir. Eu vi Lott a um metro de distância. De sobretudo
escuro e boné de lã quadriculado, ele passou por mim na
direção do palanque, em Alegrete, ao lado de Ruy Ramos,
com sua melena branca. Era baixo e retaco; eu era um fiapo
de gente aos 11 anos. Na eleição, a espada do marechal não
conseguiu quebrar a vassoura. Quase 60 anos depois, enferrujada, ela é empunhada por um capitão, como uma cena
de realismo fantástico.
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GRANDES NOMES

ROBERTO MARINHO

H

Roberto
Marinho
um colosso da imprensa brasileira
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á pouco mais de
15 anos, em, 6 de
agosto de 2003, a
programação da
Rede Globo foi interrompida por sua icônica vinheta de plantão para um anúncio:
Roberto Marinho, presidente das
Organizações Globo, havia morrido durante uma cirurgia para dissolver um coágulo no pulmão. Ele
tinha 98 anos.
Durante sua vida, “Doutor Roberto”, como era conhecido pelos
funcionários do grupo, criaria um
dos maiores impérios de comunicação do planeta, empreendimento que o faria entrar diversas vezes
nas listas dos homens mais ricos
do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 6,4 bilhões em 2000
(nos valores da época). Ao longo
de sua trajetória, se consagraria
como um dos nomes mais influentes da comunicação no Brasil. Trabalhou, como ele mesmo relatou
em seus artigos, pela modernização da televisão brasileira, mas o
seu maior motivo de orgulho era a
imprensa escrita.
Nascido em 3 de dezembro de
1904, no Rio de Janeiro, Roberto
Marinho era filho mais velho do
jornalista Irineu Marinho Coelho
de Barros. Tinha 6 anos quando
seu pai fundou o jornal vespertino
A Noite, que em pouco tempo se
tornou uma das publicações mais
vendidas na então capital federal.
O jornal O Globo não tinha mais
do que 23 dias quando seu fundador, Irineu Marinho, morreu vítima de um enfarte. Lançado em
29 de julho de 1925, o periódico
passaria para o comando de seu
filho mais velho. Roberto Marinho
tinha apenas 20 anos quando assumiu o compromisso de comandar
o recém-criado jornal de seu pai.
Escolheu construir uma trajetória
pautada pela experiência, deixan-

“Doutor Roberto”, como era
conhecido pelos funcionários do
grupo, criaria um dos maiores
impérios de comunicação do
planeta, empreendimento que
o faria entrar diversas vezes
nas listas dos homens mais ricos
do mundo, com uma fortuna
estimada em US$ 6,4 bilhões em
2000 (nos valores da época)

do a direção do veículo nas mãos
de Euricles de Matos, que havia
auxiliado seu pai na fundação do
periódico.
Nos seis anos seguintes, Roberto Marinho exerceu as funções de
copy-desk, redator-chefe e secretário. Só ocuparia o cargo de diretor
de O Globo em 1931, com a morte
de Euricles de Matos. “Fui um disciplinado e obstinado aprendiz da
profissão de jornalista”, revelou em
artigo publicado no jornal em 1989.
Desde muito jovem, Roberto Marinho percebeu a importância e o
peso de suas palavras. Nos momentos mais decisivos do país, expôs
sua opinião de forma bastante clara, assumindo lado. Apesar disso,
refutava a ideia de que exercesse
poder político, como expôs no artigo intitulado “Carta a Lula”, publicado na edição de 19 de dezembro
de 1989 de O Globo.
Dias antes, Lula e Collor havia
protagonizado o último debate
daquela eleição, transmitido pela
Rede Globo. Marinho produziu o
texto em tom de resposta, motivado pelas menções do petista que
atribuía-lhe “decisivo poder políti-

co sobre os destinos nacionais”.
“Não é verdade que eu exerça
poder político hegemônico, e menos ainda que o faça em caráter
pessoal”, rechaçou. “A orientação
que imprimo aos veículos que me
cabe dirigir visa estritamente à
defesa do que julgo serem os reais
interesses do país e dos caminhos a
serem trilhados para que se possa
alcançar o bem-estar do povo.”
No artigo, Marinho resgataria o
início de sua trajetória no vespertino O Globo, logo após a morte de
seu pai. Revelou que mesmo antes
de assumir a direção do jornal, se
sentiu “no dever de, em mais de
uma ocasião, divergir de Euricles
(então diretor)”. Uma das ocasiões
lembradas foi durante a eleição
de 1930, que marcava a sucessão
de Washington Luís. Euricles de
Matos defendia a neutralidade do
jornal em relação aos candidatos
do pleito — Getúlio Vargas e Júlio
Prestes — dizendo que eram ambos ‘farinha do mesmo saco, vinho
da mesma pipa’. “E eu reagia perguntando: — Mas o que o senhor
deseja, então? Que importemos
um presidente do estrangeiro?”

Embora Roberto Marinho dedicasse grande ênfase à sua atuação
no jornal impresso, é inquestionável que o seu grande legado foi a
consolidação do maior grupo de
comunicação do país. Foram os veículos eletrônicos que deram projeção e poder à Globo nenhuma
outra empresa do ramo alcançou
no Brasil.
A história do poder hegemônico
do grupo concentra-se, principalmente, na criação da TV Globo.
Fundada em 26 de abril 1965, no
Rio de Janeiro, a emissora deu início ao período de maior expansão
do grupo. No mês seguinte, Roberto Marinho comprou a TV Paulista,
que viria a ser a TV Globo de São
Paulo.
Em setembro do mesmo ano, o
grupo das emissoras Globo de rádio incorporaram as rádios paulistas Nacional e Excelsior. Em janeiro do ano seguinte, ocorreu a
compra da Rádio Mundial, do Rio
de Janeiro. Em fevereiro de 1968,
foi inaugurada a TV Globo, de Belo
Horizonte, também adquirida por
Roberto Marinho.
O grupo continuou o processo
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de expansão, criando em 1969 a Som Livre. Em 1971,
foi inaugurada a TV Globo de Brasília. Todos esses fatos, ocorridos entre 1965 e 1971, têm algo em comum:
aconteceram no período em que o grupo Globo manteve acordos com o grupo norte-americano Time-Life.
A parceria é até hoje alvo de crítica e, no passado, chegou a ser amplamente questionada, a ponto de fazer
com que Roberto Marinho se justificasse em artigo e
em entrevistas.
Na época, a legislação brasileira impedia a participação de empresas estrangeiras em emissoras de TV
brasileiras. As críticas geraram manifestação do consultor-geral da República, Adroaldo Mesquita da Costa, em
1967. No entendimento dele,
não havia uma sociedade entre as organizações. Assim, a
parceria foi considerada legal, tendo sido mantida até
1971.
Apesar disso, a TV Globo
nunca se livrou das críticas,
que relacionavam a empresa
à ditadura militar. Roberto
Marinho, que chegou a conceder entrevista à Folha de
S.Paulo, em 24 de setembro
de 1988, dias depois após ter
sido acusada de apoiar “governos militares em troca
da obtenção de concessões
de canais de televisão” feita
pelo ombudsman do The Washington Post, Richard Harwood.
O texto do ombudsman citava que “a Rede Globo
de Televisão, quarta maior rede de TV do mundo, foi
criada através da concessão, pelo Ministério das Comunicações, de 38 emissoras ao império editorial e de
telecomunicações de Roberto Marinho”. Na entrevista
à Folha, Marinho admitiu que, “por circunstâncias várias, O Globo apoiou a ação construtiva desses governos militares e fez questão de não obter favores dos
mesmos, inclusive a concessão de canais, o que não
seria favor”.
Justificou que a Globo recebeu apenas duas concessões: uma em 1957, dada pelo presidente Juscelino
Kubitschek, para a criação canal do Rio de Janeiro e
outra em 1962, permitida pelo presidente João Goulart. Os demais canais foram comprados pelo grupo
nos anos seguintes junto a empresários que já tinham
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concessões e enfrentavam dificuldades.
Fato é que durante os governo militares a Rede Globo vivenciou sua maior fase de expansão. Marinho
creditou o fenômeno ao sucesso de aceitação entre o
público e aos investimentos na programação. “Desde
que a TV foi implantada, nós começamos a estudar o
assunto com muita atenção e conseguimos expandir-nos através de uma programação atraente e útil.”
Os recursos obtidos junto à Time-Life também ajudam a entender a expansão da rede. Sobre isso, Marinho publicou no O Globo, em 1971. O empresário
argumentou que, quando recebeu as concessões, reconheceu
que “o país, em que pese o esforço
pioneiro de alguns, ainda não dispunha de grande experiência em
televisão, e por isso a instalação
de uma estação com os requisitos
modernos exigira a busca de uma
tecnologia mais atualizada”.
Como “o investimento para
uma instalação completa e moderna era vultoso e não existia no
Brasil a possibilidade de obtenção dos financiamentos a longo
prazo”, o grupo buscou recursos
externo junto a Time-Life, “que
concordou em prestar uma colaboração financeira ao empreendimento, recebendo em contrapartida uma participação nos futuros
lucros da empresa”. A partir daí o
império da TV Globo começou a
se expandir.
Jornal, rádio e televisão eram
complementares, defendia Marinho. Os investimentos do empresário no ramo foi
inspirado no complexo de comunicações consolidado
por Assis Chateubriand no grupo Diários Associados,
admitiu em 1976.
Nas palavras de Marinho, há ensinamentos sobre o
exercício da profissão que não devem ser esquecidos.
“Somos homens públicos, nós os jornalistas, queiramos ou não. Nosso primeiro dever profissional é noticiar. E, além de noticiar, denunciar as violações do
bem comum.” Os jornalistas, explicava, para cumprir
essa obrigação depende da “coragem despida de emocionalismo, do trato do imediato condicionado pela
capacidade de sondar o futuro mais distante possível,
e sobretudo da impessoalidade que nos poupe da tentação de confundir interesses restritos com o verdadeiro interesse coletivo”.
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Debater ou não debater, eis a questão
Consagrado como um recurso aliado da democracia, o debate eleitoral pode tanto impulsionar candidaturas como miná-las. Isso foi
evidenciado no primeiro debate televisionado,
ocorrido em setembro de 1960, tendo como
protagonistas John Kennedy e Richard Nixon,
candidatos à presidência dos Estados Unidos.

E

mbora o embate entre políticos raramente tenha a capacidade de definir uma eleição, só a
ideia que se constrói a respeito de quem venceu e de quem perdeu o debate já demonstra
a força desse mecanismo. Na ocasião, tanto Kennedy
quanto Nixon saíram vencedores. Quem ouviu o debate
pelo rádio, considerou que Nixon se saiu melhor. Para os
telespectadores, Kennedy ganhou.
A performance de Kennedy em frente às câmeras foi
determinante para o sucesso que obteve, aponta Janaina Frechiani Lara Leite, mestre em Ciências da Comunicação. Cerca de 75 milhões de pessoas acompanharam
o debate pela televisão e outras 15 milhões, pelo rádio.
“Aquele que se saiu melhor foi aquele que teve uma postura mediaticamente mais adequada. A maioria das vezes o debate é muito longo e muito chato, por isso se sai
melhor aquele candidato que consegue compreender a
mecânica do próprio debate.”
Para o público, o confronto televisivo é mais uma forma de obter informações sobre os candidatos. Segundo
a Organização Debates International, cerca de 90 países
realizam debates no formato consagrado por Kennedy e
Nixon. “O debate eleitoral preserva o próprio princípio
democrático”, avalia Janaina. “Tem um caráter histórico
e simbólico muito importante.”
No Brasil, a prática foi efetivamente inaugurada em
1989, durante a primeira eleição direta após a redemocratização. Emblemática, a disputa eleitoral foi marcada pelo grande número de candidatos: 22 no total.
Foram realizados seis debates no primeiro turno e dois
no segundo.
Candidato com maior intenção de votos, Collor não
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participou de nenhum debate realizado durante o primeiro turno. No segundo turno, aceitou os embates com
Lula. Foram dois confrontos que revelaram mais o estilo
dos candidatos do que suas propostas, avaliou o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, nas páginas do jornal
Folha de S.Paulo, em 16 de dezembro, véspera do pleito
de 1989.
Quase duas décadas depois da eleição de 1989, o Brasil enfrenta o pleito mais surpreendente de sua história.
“Desde 1989 não tem uma eleição com tantos candidatos
e nem com tantas possibilidades em aberto. A imprevisibilidade faz com que o debate ganhe uma importância maior este ano”, enfatiza Janaina. São 13 candidatos,
uma quantidade grande para uma campanha de apenas
45 dias. Aliás, 45 dias conturbados, marcados pela polarização política e uma série de indefinições.
Foi o caso de Collor no primeiro turno em 1989, de Lula
no último debate do primeiro turno de 2006 e, neste ano,
de Jair Bolsonaro (PSL), que, embora já tivesse anunciado que não participaria mais de debates, foi efetivamente impedido de comparecer em decorrência do atentado
sofrido na primeira semana de setembro. Os três têm em
comum o fato de liderarem s intenções de votos.
“A decisão de participar ou não participar do debate
é um momento muito importante e singular, depende
da campanha”, explica a pesquisadora. Para quem já
tem um eleitorado consolidado, debater com outros
candidatos é correr o risco de expor fraquezas e fragilidades. Essa visibilidade, no entanto, é importante para
quem precisa cativar o público. “No segundo turno, o
debate tem impacto maior, pois concentra a discussão
em dois candidatos.”

