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Brasi l

0 país devastado
pelo cinismo

Denúncias, escândalos, trapaças,
subornos, nada mais

impressiona. O país se locupletou

por Gilberto Dimenstein

O
uando o presidente Fernando Collor anun-
ciou o estilo soft, um comentário irônico e
maldoso percorreu as rodas invariavel-
mente atentas e bem informadas dos lobis-
tas, políticos e jornalistas de Brasília .
Sensibilizado, o empresário Paulo Cesar
Cavalcanti Farias, o "PC", se adaptari a

rapidamente - a partir de agora, cobraria uma comissão d e
"apenas" 18% para intermediar oportunidades no governo,
numa deflação engajada e sincronizada com a nova fase
política do país .

Por trás desse comentário que fez sucesso em Brasilia ,

repetido aos risos nas mesas de seus restaurantes da moda ,
existe preciosa chave para se entender um dos fenômeno s
mais devastadores e generalizados no país : o cinismo . Não se
confia em quase nada, os homens públicos não prestam e, po r
trás das boas intenções, sempre há de estar embutida uma
malandragem. Dinheiro público virou sinônimo de oportuni-
dades para os espertos e empulhação para os honestos contri -
buintes. Não há dia em que a Imprensa não se refira a uma
suspeita de golpe, a um golpe realizado ou frustrado em todas
as esferas da administração pública . A corrupção é vista ,
dentro da ótica acomodada e cínica, como algo tão brasileir o
como o samba, o Corcovado ou o acarajé . Irremoviveis .

Estudiosos de economia e aprendizes de feiticeiros costu-
mam encher as páginas de jornais e revistas com uma expli-
cação sobre como superar a crise social brasileira, cada vez
mais aguda . A moeda precisa ser estabilizada - ou seja, a
inflação controlada. A partir daí, se restabeleceria a confianç a
para que os investidores nacionais e estrangeiros voltassem a

investir . Em breve, haveria menos meninos de rua, mais
salários e empregos . Caberia ao governo ser duro para cortar

seus gastos, enfrentando empresários, politicos, sindicalistas
- logo o país voltaria a sorrir, quem sabe atingindo taxas d e
crescimento comparáveis aos dos períodos JK e militar .

Macunaima pós-moderno - O raciocínio não está erra-
do . Apenas incompleto . Pelo diagnóstico incompleto, chega-
se, porém, ao erro . Pode-se entender com nitidez porque n o
chamado "Brasil Novo", apesar dele impor tantos sacrifícios ,
nunca a riqueza teve crescimento tão negativo em toda a su a
história, continua patinando numa inflação recorrente, conti-
da, em boa parte, pelo aumento da miséria (o que os econo-
mistas chamam de "demanda baixa", ou seja, menos dinheiro
no bolso) e pelo artificialismo do congelamento .

Combater a inflação exige sacrifício. Até hoje ninguém,
rigorosamente ninguém, inventou um método indolor. Pode
doer mais ou menos, mas sempre dói. É algo parecido ao regime
alimentar: há pessoas que sofrem para perder peso, outra s
menos . Mas ninguém ganha a silhueta desejada sem algum tip o
de restrição . Seja como for, o candidato a perder quilos só se
disporá a abandonar as suculentas massas, os reluzentes doces ,
se tiver confiança de que com mais exercícios ou menos ingestã o
de calorias suas roupas vão folgar na cintura .

A piada sobre o "PC", versão pós-moderna de Macunaima,
ex-chefe da caixinha eleitoral do candidato Fernando Collor,
hoje apontado como o rei do tráfico de influência no "Brasi l
Novo", ajuda a explicar o mais conspícuo comportament o
nacional : o descrédito, estimulado pela sensação de que o
futuro será pior do que o presente - e o de que o presente é
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pior do que o passado . Não se repete mais a tão tradiciona l

crença de que somos o país do futuro . A corrupção se afigura
aos olhos da maioria da opinião pública pomo uma espéci e

de sinal da malignidade do poder no Brasil, que, apesar d e
administrar notórias riquezas naturais, gerou cenários de

indigência jamais conhecidos em nossos centros urbanos

mais desenvolvidos .

C
rime estrutural - 0 brasileiro está com o
o obeso pressionado pelo médico que lh e
adverte sobre inevitáveis problemas cardía-
cos, mas preferiu desistir de sua saúde . 0

pobre coitado simplesmente não acredit a

que comendo menos vá perder peso . Des -

confia do médico, da receita e, no fundo ,
suspeita de que alguém tem o maligno poder de controlar os

indicadores da balança a fim de ludibriá-lo .

Quando as rodas mais bem informadas de Brasília riem d o

suposto estilo soft do empresário Paulo Cesar Cavalcant i
Farias, baseiam-se em alguns pressupostos . O primeiro deles
é de que um dos melhores amigos do presidente da Repúblic a

não se incomoda nem um pouco com os limites do Códig o

Penal . 0 segundo, apesar desses limites tão bem estabeleci -

dos, é de que nada lhe acontece . Terceiro, que ganha mai s

quem for mais esperto ou tiver "melhores" amigos . "PC" é
um minúsculo símbolo da sensação de que, no Brasil, o crim e

é uma questão estrutural .
Nenhum empreiteiro realmente, digamos, sério, ou seja ,

com sólidos negócios na praça, é ingênuo . Há muito deixou

de acreditar em concorrência pública. Sabe que existem acer -

tos . E que sem lubrificar os caminhos que vão da concorrênci a

à liberação do dinheiro a obra simplesmente não sai . Normal,

sem escândalo ou perplexidade : é apenas a regra do jogo. Se

alguém tentar interferir nessas regras, lembrando que o Brasi l

está no 60 lugar em indicadores sociais, que a cada doz e

meses morrem 350 mil crianças de 0 a 5 anos, passará por

boboca . Estará por fora da regra do jogo se jogar a carta moral ,

fixado na idéia elementar de que, num país onde a violênci a

se espraia na criminalidade, cada centavo deveria ser bem

gasto . Em suma, estará recitando Casemiro de Abreu no La

Licorne.

Favores do Estado - Um grupo restrito de pessoas sabe

os nomes de quem faz acertos por debaixo do pano, do s
funcionários públicos envolvidos na lubrificação de decisões ,

mas faz parte da regra do jogo calar . Quem perde agora pode

(e certamente irá) ganhar depois, numa espécie de recompen -

sa administrativa . Especialista em concorrência de obras

públicas, o deputado Luís Roberto Ponte, empreiteiro, resol -
veu brigar com o governo Collor, acusando o tráfico de

influência . Tinha os nomes, mas, por falta de provas, não s e

sentia em condições de divulgá-los . Nesse jogo, saber é fácil ,

difícil é provar .
Mesmo porque o Brasil não se aparelhou para descobri r

corrupção, apesar de todos os avanços institucionais no s
últimos anos, entre eles a maior autonomia do Poder Judiciá -
rio e, em especial, da Procuradoria-Geral da República . Nin-
guém conhece de cabeça o nome de um corrupto preso : há
uma visão generalizada de que cadeia é lugar de pobre . Não
é difícil entender os motivos dessa cumplicidade .
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A elite brasileira sempre viveu de favores do Estado :
reservas de mercado, empréstimos subsidiados, obras d e
"alto interesse público", como a Transamazônica ou a Ferro-
via do Aço. Desde o nosso descobrimento convivemos sem
grandes traumas com a idéia de que a elite tem o direito de
ser predatória, de possuir o patrimônio público como se fosse
privado. Perdura nas raízes da cultura nacional a síndrome
das capitanias hereditárias, da arrogância do "você sabe com
quem está falando?", do "jeitinho" . O jeitinho é, em essência,
a capacidade de os mais aquinhoados driblarem os incômodo s
legais, da fila do passaporte ao empréstimo do Banco d o
Brasil, passando pela decretação fraudulenta de uma concor-
data. Quando Ruy Barbosa resolveu lançar a política do
Encilhamento para estimular a indústria, desabaram desvios
- desvios que fizeram marcas notáveis nos incentivos fiscai s
do tipo Sudam, Sudene, Sudeco, Sudesul .

R
oubo honesto - Tudo isso em nome de um
projeto nacional . A verdade é que, no Brasil,
o empresariado investiu mais nos contato s
com o poder do que em produtividade : na
falta de um produto feito com menor custo
e maior qualidade, vinham os "amigos d o
Rei" sempre dispostos a encontrar um bom

pretexto para ajudar esse ou aquele empresário . É um ambien -
te propício para todos os tipos de licenciosidade com o
dinheiro público .

Em Brasilia cunhou-se uma expressão no mínimo curiosa :
"roubo honesto". Alguns técnicos e ex-ministros, um tant o
conformados com a promiscuidade, imaginam que nunca se
vai acabar com as propinas, as comissões. Mas se poderia
aperfeiçoar, diminuindo seus males . A intermediação deveria
seguir o "roubo honesto". Por mais trágico que pareça, tem
sentido .

Pode-se dividir a corrupção em duas categorias : a "benig-
na" e a "maligna" . Isso apenas a título de didatismo, claro.
Suponha-se que o intermediário tire 10% de uma obra desne-
cessária . Ou que o indivíduo tire os mesmos 10% de uma obra
necessária, mas cujos preços foram estupidamente superva-
lorizados . Trata-se, na visão dos pragmáticos técnicos, de
duas variações da "corrupção maligna" .

Suponha-se, entretanto, que foi feita uma obra necessária ,
importante para a comunidade, e os preços estão de acord o
com o mercado, não houve supervalorização. Mas o funcio-
nário abocanhou os 10% . Estaria aí um típico caso de "cor-
rupção benigna" - ou seja, o tal "roubo honesto" O ideal d a
administração pública, imaginam os teóricos da "corrupção
benigna", seria conseguir limitar as falcatruas a essa estranh a
categoria . Em tom de brincadeira, o ex-ministro Mário Hen-
rique Simonsen propôs a criação da "corrupobrás", um fund o
mantido com o dinheiro do contribuinte . Quando determina-

do projeto genial surgisse na mesa do ministro, ele pergunta -
ria ao seu patrocinador dentro do governo : "Quanto vai custar
a obra?" Diante da resposta, o ministro sacaria do fundo e
pagaria a comissão para livrar o país da obra - economizari a
os 90% .

ouba, mas faz - Qualquer jornalista ini-
ciante sabe que, numa campanha eleitoral ,
os recursos são fruto de uma delinqüênci a
que já aconteceu, vai acontecer ou est á
acontecendo. Não há candidato a governa -
dor, salvo as raras exceções, que não precise
de verbas - e muitas verbas. Ele só pode

pegar o dinheiro de quem, óbvio, tem dinheiro. E quem tem
dinheiro só empresta porque quer, no futuro, algum favor -
também é óbvio . O favor só pode vir através de acertos com
a coisa pública . Se a devolução viesse do candidato, as rua s
estariam mais cheias ainda de pedintes .

Não significa que consigam, claro . Na eleição passada,
ocorreu um fato extremamente curioso . Uma das campa-
nhas mais bem fornidas de recursos foi a de Robson Tuma ,
conhecido como "Tuminha", candidato a deputado pelo PL
de São Paulo. Ele é filho de Romeu Tuma que, na época ,
acumulava as nada desprezíveis Polícia Federal e Receita
Federal, e era um dos homens mais temidos no Brasil . A
lei determina que os gastos de campanha sejam limitados
a um fundo partidário; a pena é a perda de mandato.
"Tuminha" teve estupenda votação e ganhou uma cadeir a
na Câmara, graças em boa parte à generosidade desinteres-
sada de seus colaboradores .

Natural que, nesse ambiente, tenha se cristalizado ainda
mais uma tendência inaugurada pelo falecido governado r
de São Paulo, Ademar de Barros - o "rouba, mas faz" . É
normal que, numa eleição, os candidatos acusem os adver-
sários de desonestos, de corruptos. Mas, a julgar pelos
recentes resultados eleitorais, o cidadão já não se importa
com tal detalhe . Baseia-se na seguinte suposição: "Roubar
todos roubam, mas esse pelo menos é realizador ." Na
eleição passada, Antônio Carlos Magalhães foi fustigad o
por seus adversários. Sem aparecer seu nome, no horári o
gratuito, alguém perguntava na rua: "Você votaria no can-
didato que rouba, mas faz?" Não surtiu efeito, tanto que ele
ganhou logo no 1 2 turno .

Colapso da cidadania - E, aí, surge o grande problema
para o país . Pergunte-se a esse eleitor disposto a escolhe r
alguém que considera corrupto : "Você colocaria na gerência
de sua empresa ou para trabalhar na sua casa alguém realiza -
dor, mas desonesto?" . A resposta óbvia : "Não." É uma evi-
dência de que a cidadania está em colapso - o individuo nã o
vê a coisa pública como, de fato, pública . É como se não lhe

32 IMPRENSA - JUNHO 1991



pertencesse, não saísse de seu bolso através dos impostos.
Seus direitos estariam restritos a sua casa e sua empresa - o
que acontece lá fora não lhe diz respeito .

Com o colapso da cidadania e a descrença nas normas d e
relacionamento social, cada qual se sente estimulado a justi-
ficar a sua delinqüência ou descaso tomando como exemplo,
consciente ou inconscientemente, o Estado . Os bodes expia-
tórios acabam por resguardar as consciências. Existe um
hábito de achar que todo político é ladrão, num sentiment o
que escapa do criticismo saudável e beira a histeria . Mas
quem pode jogar a primeira pedra? Os empresários, os sindi-
calistas? Os médicos, advogados, dentistas, juízes? Os inte-
lectuais, talvez? Quem conhece um mínimo da s
universidades públicas no Brasil sabe que professores e alu-
nos estão unidos no desperdício, no descaso, beirando a
malandragem. O país paga fortunas ao ensino público e o
retomo é pífio . São raras as pesquisas que revertem para as

necessidades da maioria da população .
Mas os médicos, universitários, jornalistas dormem tran-

qüilos porque, afinal, os errados estão apenas no poder oficial .
A própria Imprensa acaba aceitando tal visão: o jornalismo
investigativo no Brasil está, hoje, mais voltado à defesa d o
contribuinte do que do consumidor, do cliente . É sintomático
que os principais prêmios de jornalismo nos últimos ano s
tenham ido para profissionais de Brasília . E fato, entretanto,
que a Imprensa de mais consistência do Brasil tem-se mos -
trado empenhadaem escarafunchar os porões da delinqüênci a
oficial, adiantando-se à Polícia e à Justiça. Mas são tantas as
acusações que o leitor reage com menos comichão, como s e
fosse apenas "mais uma". Basta ver que nas pesquisas d e
opinião caiu drasticamente o tema corrupção como uma da s
principais preocupações nacionais .

F
ebre corporativista - O desrespeito é a re-
gra, as pessoas sentem-se com medo do próxi-
mo; afinal, imaginam o que elas próprias
fariam com o próximo . A regra é cobrar o mais
caro que puder com a menor qualidade . Indi-
víduos que se notabilizaram pela qualidade sã o
quase estátuas. Vale tudo ou quase tudo, na

base da lei de Gerson.
Nada mais natural do que a febre corporativista que assola

o país . O cidadão cede lugar à corporação e cada um quer o
"seu", independente da constatação óbvia de que a somatória
das vontades individuais não resulta necessariamente no in-
teresse público. E nada melhor do que a inflação para estimu-
lar o salve-se-quem-puder, numa personificação do idea l
nacional de esperteza. Cada um pode imaginar que pod e
faturar na inflação aplicando numa conta remunerada, que m
sabe. Postergando o salário do empregado e aplicando-o n o
mercado financeiro.

Nesse clima, é no mínimo difícil para os governante s
estabelecerem uma trégua, um entendimento nacional -
cada um acha que, por tris da sublime proposta de diálogo ,
está uma rasteira . Por que, afinal, aceitar sacrifícios em nome
da inflação, se alguém vai "faturar"? Se existem sinais de qu e
continuam as mamatas, aí que a conversa nem começa . Todos
querem saber se o "PC" vai comer o chocolate enquanto o s
outros esforçam-se em engolir alface sem sal e azeite para
perder peso. Na prática, significa que os empresários nã o
param de reajustar seus preços, independente da elevação ou
não dos custos e do eventual acerto da politica econômica d o
governo. E que os sindicalistas querem aumentos nominai s
já e dane-se o índice de preços .

P
roduto democracia - A corrupção é uma
alegoria da onda de cinismo nacional, nad a
mais que um detalhe, um símbolo do descaso
- mais grave, agora, porque a situação eco-
nômica está mais grave, envolvida numa es-
pessa nuvem de "sinistrose" . É a forma como
os brasileiros responsabilizam a tragédia d e

um país que é o melhor do mundo em Fórmula 1, mas a
maioria das pessoas não tem condições de se locomove r
dignamente; onde se exportam aviões computadorizados ,
mas crianças morrem aos milhares por falta de condições
elementares de higiene . As telecomunicações deram salto s
gigantescos, mas as escolas do ensino básico foram esqueci-
das. É um país sem conflitos regionais, étnicos, que vive em
paz com seus vizinhos, com abundância de terra, sol, água e
tecnologia agricola avançada, mas onde a desnutrição é su a
principal chaga. De repente, o Brasil que era o país do futuro
descobriu que seu passado era melhor, menos violento, co m
mais empregos e salários, as cidades mais habitáveis .

Vai muito mal a imagem da democracia no Brasil - hoj e
está associada a recessão, inflação e corrupção . A dúvida é
simples e crucial : até quando se consegue manter na prateleir a
o "produto democracia"? Há um sintoma no mínimo preocu-
pante : é comum alguém se referir aos anos 80 como a "décad a
perdida" . Teriam sido anos inúteis, dignos de irem para a lata
do lixo da história . Não se vê ninguém argumentando que fo i
justamente na "década perdida" que o Brasil ganhou a demo-
cracia, elegeu seu presidente diretamente, escreveu uma nov a
Constituição com fortes tintas liberais, ampliando as liberda-
des públicas . É como se o mais importante fosse apenas o pão
e não a liberdade . Em breve, quem sabe, apenas uns pouco s
vão se lembrar de que, durante o regime militar, os direito s
individuais, tão caros à Imprensa, tiveram não uma, mas duas
décadas perdidas .

X
Gilberto Drnerutein. 34 anos . 14 de pofis+óo, 6 diretor de redoc6o do Sucursal do Fiona
de S Paulo . em &mho .
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0 país da
impunidade

N
o dia 20 de julho de 1988, o

jornal O Estado de S.Paulo pu-
blicou a seguinte nota na seção
Coluna 3 : "A 4 de abril deste
ano, o Estado criou um espaço

destinado a aglutinar as reportagens que
tratassem de casos de corrupção ocorrido s
no país . Desde essa data, foram publicados
exatos 496 títulos relacionados com 63 ca -
sos, entre roubos, escândalos, negociatas ,
imoralidade e falcatruas variadas . Freqüen-
taram os textos 60 personagens, entre figu-
ras suspeitas e delinqüentes notórios . Ness e
mesmo periodo, nenhum processo foi con-
duzido até o fim. E nem um único criminoso
foi para a cadeia . "

Tal índice de corrupção por centíme-
tro/coluna está longe de ser um privilégio
do Estadão . Se os outros grandes da Im-
prensa brasileira resolvessem fazer um le-
vantamento semelhante, o resultado nã o
seria muito diferente . Basta uma leitura
atenta nas edições diárias dos mais variados
jornais e revistas . Há, no mínimo, um nov o
escândalo sendo noticiado, a ponto de já se
tornar uma espécie em extinção a edição
que não traga algum novo caso de corrup-
ção . Matéria-prima não falta . 0 Estadão
voltou à carga há pouco mais de um mês ,
publicando uma série de oito reportagen s
de página dupla sobre corrupção. Foi u m
bem humorado e fornido levantamento d o
fenómeno, de suas origens aos dias de hoje .

O curioso é que o autor das reportagens,

A Imprensa denuncia . E dai?

o jornalista Pedro Cavalcanti, 49 anos e 29

de profissão, que está preparando um livr o
sobre a história da corrupção no Brasil e j á
é, portanto, um especialista na matéria, de-
sencoraja a tese de que o país está mergu-
lhado num mar de lama jamais visto . "A
nossa época não é especialmente corrupta .
A verdade é que a classe no poder muda e
mudam as pessoas diretamente envolvidas
na corrupção . Na época da Colónia, eram
os aristocratas . Hoje, um sobrenome não
vale nada", exemplifica .

Alto risco - É certo que, com exceção
da época do regime militar, quando havi a
censura prévia, casos de corrupção sempr e
foram notícia . Mas é inegável que agora o
país respira mais liberdade . A Imprensa nos
grandes centros se profissionalizou e des-
cobriu que cumprir com um de seus papéi s
fundamentais - fiscalizar o poder públic o
- é uma importante arma para a conquist a
do público . "No fundo, todas as denúncias
querem dizer a mesma coisa : informam o
que está sendo feito com o dinheiro d o
leitor, do contribuinte", diz Marcelo Bera-
ba, 40 anos e 20 de profissão, secretário d e
redação da Folha de S. Paulo .

O problema é que, ao denunciar os caso s
de corrupção - comprovados ou suposto s
- , a Imprensa fere interesses e se expõe a o
contra-ataque dos atingidos . Um exempl o
notório é o processo que o Governo Federa l
move contra a Folha, ameaçando condenar

quatro dos seus jornalistas, entre eles Otá-
vio Frias Filho, o diretor de redação d o
jornal . Mas esse está longe de ser um caso
isolado, pois a maioria dos veículos cole-
ciona processos baseados na Lei de Impren-
sa por injúria, calúnia e difamação .

S
e o assunto é de alto risco, é
razoável supor que existam cui-
dados especiais para publicá -
los . "Só colocamos no ar uma
reportagem depois de todas as

informações terem sido checadas e reche-
cadas", diz Carlos Chagas, 54 anos e 34 de
profissão, comentarista político e diretor de
jornalismo na TV Manchete, em Brasília .
"Temos a preocupação de não atacar a hon -
ra das pessoas injustamente ." Como exem-
plo, ele cita os sucessivos escândalos da
Previdência Social, que se originaram a
partir de informações do deputado federa l
Maurilio Ferreira Lima - segundo Chagas ,
uma fonte "inteiramente digna de crédito" .

Situação discreta - Alberico de Souza
Cruz, 51 anos e 31 de profissão, diretor da
Central Globo de Jornalismo, acha que os
cuidados apontados por Chagas são funda -
mentais. "Se você não toma cuidado, corre
o risco de ser usado em disputas entre o s
próprios corruptos " , alerta . Ele diz que o
jornalismo da Globo vem dando destaqu e
ao tema e "vai dar cada vez mais" . Mas ,
apesar do interesse pelo assunto, Alberic o
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Pedro Cavalcanti :
um livro sobre corrupçã o

Alberico Cruz:
matéria dificil de ser realizada

acredita que é muito difícil cobrir corrupçã o
em TV. "A parafernália que uma equipe d e
reportagem exige para fazer o trabalho nor-
malmente inibe as fontes e toma esse tipo
de matéria muito difícil de ser realizada" ,
diz ele . "Acho que isso explica porque o
jornalismo investigativo é mais comum na
mídia impressa do que na televisão . "

D
e fato, fica difícil imaginar um a
situação discreta com câmera ,
luzes e microfones. Isso não
que dizer, no entanto, que sej a
mais fácil para jornais ou revis-

tas apurar casos de corrupção. "Normal -
mente as denúncias vêm do lad o
prejudicado. Recebemos documentos e é
preciso ter extremo cuidado para verificar
se eles são veridicos", explica Adilson La-
ranjeira, 51 anos e 34 de profissão, edito r
responsável da Folha da Tarde, de Sã o
Paulo . No rol dessas precauções, Laranjeira
relaciona ainda a necessidade de confirmar
as informações com, pelo menos, duas fon -
tes e, conforme o caso, submeter a matéri a
ao departamento jurídico da empresa ." Os
advogados devem ser consultados, mas a
decisão final é sempre do editor", avisa .

Alguns jornais decidiram ir além e
criaram núcleos específicos para cuida r
de matérias sobre corrupção. "Nós esta -
mos treinando repórteres para matéria s
investigativas . Em Brasilia, inclusive, já
temos uma equipe para cuidar especial -

Teodomiro Braga:
"Punição é matéria publicada "

mente disso", revela Augusto Nunes, 4 1
anos e 21 de profissão, diretor de redação
do Estadão . A outra publicação do grupo ,
o Jornal da Tarde, também está investin-
do na mesma direção . "Tenho aqui alguns
repórteres que chamo de `buldogues ' .
Eles têm esse faro para descobrir as coi-
sas, têm um raciocínio investigativo, que
é um dom especial", acredita Fernão Lar a
Mesquita, 38 anos e 17 de profissão, di-
retor de redação do JT.

Brigada de "Sherlocks" - "Acho qu e
toda matéria sobre corrupção tem de ser
investigada e denunciada, mas não acredit o
que seja o caso de criar editorial especiali-
zadas", argumenta Merval Pereira, 41 ano s
e 23 de profissão, editor-chefe de O Globo .
Rosental Calmon Alves, 39 anos e 22 de
profissão, editor-executivo do Jornal do
Brasil, também dispensa a criação de uma
brigada de "Sherlocks " entre os seus pro-
fissionais . "Basta incentivar os talento s
para que eles se revelem em cada edito -
ria", acredita .

Incentivo, a propósito, foi o que nã o
faltou a Teodomiro Braga, 39 anos e 20 d e
profissão, na época em que trabalhou com o
repórter especial no Jornal do Brasil -
para onde voltou agora em julho, com o
correspondente em Washington, depois d e
uma passagem de seis meses na sucursa l
londrina de O Globo . Teodomiro ficou na-
cionalmente conhecido como um dos mais

Eunice Jacques :
chateada com a impunidad e

competentes investigadores de falcatrua s
do país. Entre outras matérias, é dele a séri e
que revelava como os chamados "deputa -
dos evangélicos" trocavam dinheiro por
voto na Constituinte e a célebre seqüênci a
de reportagens sobre o maior traficante d e
drogas do mundo - Willian Reed Elswick,
o "Capitão América" -, que vivia há sete
anos no Brasil, sob o generoso amparo de
empresários e autoridades . "Para fazer tais
matérias, o jornal precisa dar condições .
E entre elas está tempo para investigar" ,
diz Teodomiro .

E
m certas situações, no entanto ,
é preciso que o jornalista tenh a
a sagacidade de um detetive .
Foi assim que o jornalista Jâ-
nio de Freitas, da Folha de

S. Paulo, provou a fraude na concorrência
para a construção da Ferrovia Norte-Sul ,
um dos maiores escândalos do governo
Sarney . Jânio publicou um anúncio clas-
sificado na própria Folha dando o resul-
tado prévio da concorrência . "Foi uma
maneira inteligentíssima de se confirma r
um caso de corrupção", elogia Marcel o
Beraha . Esse método, segundo ele, fo i
utilizado em outras matérias do jornal ,
mas não atingiu o mesmo impacto . "Hou-
ve tentativas de desmoralizar esse proce-
dimento com a publicação de pretensos
anúncios classificados com mensagens
cifradas", conta Beraha .
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Calmon Alves:
Incentivando os talentos da redaçã o

S
ão os repórteres diretamente
envolvidos na cobertura d a
corrupção que sofrem as amea-
ças mais sérias . Logo depoi s
que o Jornal do Brasil publi-

cou a primeira matéria sobre o "Capitão
América", por exemplo, o telefone da
casa de Teodomiro Braga, em Belo Hori-
zonte, tocou . Sua mulher atendeu e do
outro lado da linha escutou apenas uma
respiração ofegante . Das nove às onze da
manhã daquele domingo, o telefone tocou
mais 11 vezes . Em todas elas só se ouvi a
a respiração ofegante . Teodomiro achou
bom pedir proteção à Polícia Federal par a
sua família e ele próprio . Providência se-
melhante tomou a Rede Globo na cober-
tura dos escândalos da Previdênci a
Social . "A nossa repórter Beatriz Thiel-
mann foi tão ameaçada que pedimos a el a
que mudasse temporariamente para u m
endereço secreto, com seguranças à dis-
posição o tempo todo", revela Alberico .

Tradicionalmente soft no tratament o
dado aos governantes mineiros, o jorna l
Estado de Minas viveu seu apogeu em ma-
téria de denúncia de corrupção durante os
últimos quatro anos em que o Palácio da
Liberdade foi ocupado por Newton Cardo-
so. Nesse periodo, o jornal esmerou-se em
publicar matérias contendo denúncias con-
tra o governador e os seus principais asses -
sores. E o titular de boa parte da s
reportagens foi o jornalista Djalma Goes,

Beatriz Thielmann:
ameaçada, mudou-se de casa

38 anos e 14 de profissão . Uma delas, a que
mostrava o "rápido enriquecimento" do go-
vernador, lhe valeu o Prêmio Esso de Re-
portagem Regional de 1989 . Além d e
" insinuações de suborno" e ameaças vela-
das que recebeu de gente do governo, Goes
não se esquece de uma perigosa coincidên-
cia . Um dia, ao chegar em casa, descobriu
que todos os parafusos das quatro rodas do
seu carro estavam absolutamente frouxos .
E isso, segundo ele, se deu exatamente du-
rante a cobertura de um dos casos de cor-
rupção do governo estadual .

Brincadeira de criança - 0 repórte r
Ricardo Kotscho, 43 anos e 27 de profissão ,
é autor de uma célebre matéria que introdu -
ziu a palavra "mordomia" no vocabulário
do país como sinônimo de privilégios . Logo
depois do término da censura prévia, e m
1976, o então editor do Estadão, Fernando
Pedreira, chamou Kotscho e lhe deu cópi a
de uma matéria publicada no The New York
Times falando sobre os privilégios dos
grandes burocratas russos . "No Brasil acon-
tece o mesmo e quero que você faça essa
reportagem", disse o editor .

Kotscho foi, então, para Brasília e gasto u
quase dois meses apurando a matéria e
coordenando o levantamento de dados nas
outras sucursais do jornal . "Eu descobri
coisas incriveis . Os políticos tinham cartões
de crédito sem limite para gastar por conta
do Estado. Tinham mansões, jatinhos, coi -

Ricardo Kotscho:
"Processo de cultura da Nação"

sas que hoje em dia já estamos acostuma -
dos. Mas, na época, não haviam sido mos-
tradas ainda", relembra. "Os amigos qu e
liam diziam que eu seria morto se a matéri a
fosse publicada . "

D
epois de quase um mês escreven -
do a reportagem, Kotscho final -
mente entregou os originais a
Fernando Pedreira, que o acon-
selhou a tirar férias. Ele estava

em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São
Paulo, quando comprou o Estadão e viu a
manchete : "Como vivem os superfuncioná-
rios". "A matéria foi publicada sem cortes e
deu omaiorrebu .Mas hoje parece brincadeira
de criança perto do que acontece . A corrupção
e sua denúncia viraram rotina . E não existe
punição . Virou um processo de cultura d a
Nação", desconsola-se .

A impunidade é o tema que todos os
jornalistas batem quando o assunto é cor-
rupção . Augusto Nunes acha que ela, em
larga medida, é a responsável pela apatia e por
uma certa irritação do leitor frente às denún-
cias que a Imprensa publica . "O leitor se cansa
de tanta corrupção no exato momento das
autoridades entrarem em ação . Veja o que
aconteceu no caso Baumgarten . Eu estava em
Veja na época, e a revista publicou todas as
dicas mostrando quem era o assassino . Só
faltou mesmo dizer quem era . E até hoj e
ninguém foi punido", reclama . "0 problem a
é que assistimos a um desfile de oficiais d e
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Justiça na redação, quando eles deveria m
estar nos corredores dos palácios . "

E
mesmo difícil encontrar al-
guém que se lembre de algu m
corrupto assistindo ao espetá-
culo de ver o sol nascer qua-
drado . A jornalista Eunice

Jacques, 48 anos e 29 de profissão, edito-
rialista do Zero Hora, lembra-se com
amargura do desfecho do "Escândalo d o
Sul-Brasileiro" . Em 1985, o banco ga ú
cho quebrou devido às operações fraudu-
lentas de crédito em benefício do s
próprios diretores do banco . O jornal fi-
cou em cima do caso durante oito meses .
Zero Hora chegou até a fotografar a che-
gada de um avião da Varig carregado co m
dinheiro do Banco Central em socorro a o
Sul-Brasileiro . "O que mais me chateia é
saber que os responsáveis pelas irregula-
ridades não sofreram qualquer punição,
além da perda do negócio e do bloquei o
de bens", diz Eunice, que na época era
editora de economia do jornal .

Seu colega Eugênio Bortolon, 38 anos
e 19 de profissão, também editor de Zero

Hora, conta que, apesar da tradição d a
Imprensa gaúcha em denunciar os casos
de corrupção, a maioria deles são os qu e
envolvem "gente miúda, que promov e
fraudes por ninharia . A grande corrupção
é, em geral, muito bem feita e envolv e
muitos interesses" . E por essa razão que
Augusto Nunes é favorável a uma de-
vassa do Judiciário nas empreiteiras .
"Todo mundo sabe que os 10% por for a
das empreiteiras nas obras públicas já
estão institucionalizados . Só que é muito
difícil conseguir provas", diz ele .

Histórias escabrosas - Mas existem
aqueles que gostariam de ver uma devas-
sa desse tipo na própria Imprensa . É o
caso de Fernão Mesquita . Ele acha que o
problema da corrupção no país é estrutu-
ral e que a Imprensa contribui em larg a
medida para agravá-lo. Como exemplo ,
ele cita a cobertura política, onde a gran -
de maioria dos veículos - e ele inclu i
também o que dirige - prefere dar ênfa-
se, por exemplo, aos resultados dos acor-
dos políticos fechados no Congress o
Nacional, em vez de mostrar a negocia-

ção que foi feita para se chegar a tais acor -
dos. "t nessa negociação que se esconde a
distorção, a sujeira, e é preciso jogar lu z
nessa trama", afirma . "Grande parte dos
jornalistas de Brasília sabe de histórias es -
cabrosas, mas você nunca as vê publicada s
nas páginas dos jornais. "

F
ernão se mostra pessimista quan-
to ao papel que a Imprensa joga
numa democracia - ser os olhos
do representado sobre o repre-
sentante . Não é o caso de Teodo-

miro Braga, que não se frustra ao ver que
os corruptos jamais são punidos pelas auto -
ridades . "Acho que a maior das punições é
a matéria estampada no jornal . A longo
prazo, esse trabalho tem um efeito e acab a
contribuindo para mudar o sistema polític o
do país . "

Ainda está muito distante, mas quem
sabe um dia o Brasil ainda chegue ao se u
Watergate.

Participaram desta reportagem : Frilas Serviços Jomaltsti-
cos (lho), Alô Comunicação (Brasilia), Manoel Marques
Guimoràes (Belo Horizonte), Higino Barros (Porto Alegre) ,
Carolina Tarrio e Gerson Sintoni (Sôo Paulo)
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O talento, a
competência e o

charme de
Lillian Witte
Fibe não são

exclusividade de
quem vê o SBT .

Estão também
ao alcance de
quem lê o seu

jornal.
Sirva a seus

leitores, toda
quarta-feira, a
análise precisa
da mulher mais

forte da
economia

brasileira .

Ela

	

ser sua.
Para assinar

pode
oluna da Lillian, entre em comunicação com a Alô .


	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 1
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 30
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 31
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 32
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 33
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 34
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 35
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 36
	IMPRENSA - ANO 04 - Nº 046 - JUNHO 1991 37

