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EDITORIAL

Jornalismo,
taxação e
fake news

A

inda no início da pandemia, em 3 de maio
passado, a Federação Internacional dos
Jornalistas (FIJ) lançou a Plataforma
Global por um Jornalismo de Qualidade,
com a proposta de taxar as grandes plataformas mundiais, fomentando em cada
país fundos de suporte ao jornalismo.
A ideia se assenta numa lógica sólida, visto que empresas como Google e
Facebook dominaram o mercado mundial da comunicação, apropriando-se de
conteúdo jornalístico de graça – ou quase – como alavanca para seus negócios
monopolistas e extremamente lucrativos.
O chamado “modelo” de negócio das plataformas é um ponto chave da crise que
atinge todo o segmento da comunicação
em nível mundial.
A Federação Nacional dos Jornalistas
(Fenaj) dedicou-se, em seguida, a debater e adequar a proposta ao cenário
e à legislação brasileira, elaborando o
projeto de uma Cide (contribuição de
intervenção no domínio econômico) a
gravar o faturamento das plataformas
de tecnologia, gerando receitas para um
fundo público em prol do jornalismo,
como noticiamos em nossa reportagem
de capa desta edição.

Parasitas do jornalismo

pela Fenaj é uma distribuição mais equitativa pelo território
brasileiro, de forma a abrir empregos para jornalistas e produzir jornalismo com qualidade e pluralismo em todos os cantos
do território nacional, combatendo também os “desertos de
notícias”, que prejudicam o direito à informação de milhões
de brasileiros.

Informação confiável

Se o panorama do jornalismo profissional no Brasil já era de
monopólio e concentração da mídia há décadas, a situação agora
se agrava. Com o enfraquecimento da atividade jornalística,
criam-se as condições propícias à emersão generalizada de fake
news pelas redes sociais. Claro que, depois das eleições de 2018
e do que se seguiu, há uma preocupação crescente na sociedade
com o combate às falsidades que circulam sem parar. Amplia-se o trabalho de checagem, que, no jornalismo de qualidade,
sempre existiu (sobretudo como processo interno). Circula no
Congresso um projeto de lei a respeito do assunto.
É preciso cuidado ao tratar do tema. Não há sentido em
entregar às grandes plataformas a tarefa de arbitrar o que
é ou não falso em termos de informação. É o caminho mais
curto para o estabelecimento da censura. Quando se trata de
ação deliberada de desinformação social,
com objetivos ilícitos, é preciso recorrer
a meios legais e batalhar pela punição
aos criminosos.
Mas o antídoto eficaz contra fake news
só pode ser o fortalecimento do jornalismo. Os leitores sabem que, quando a
notícia provém de fonte confiável, são
boas as chances de estar correta. É com
reportagem, investigação, equilíbrio e ética que se constroem órgãos noticiosos de
relevância social e que conquistam respeito ao longo do tempo. Isso permite um
enfrentamento sólido à disseminação de
falsas notícias. A proposta de um fundo
de fomento à atividade jornalística aponta
justamente nesta direção.
Ainda estamos, porém, no meio da travessia de um inóspito deserto. O governo
de Jair Bolsonaro promove, em seu cotidiano, ataques sem quartel ao jornalismo – contabilizados pela Fenaj em 299
até o final de setembro, cerca de dez por
semana. Ao mesmo tempo, é uma usina
de produção de desinformação, com consequências catastróficas para o país neste
período de pandemia. Já passamos das 160 mil mortes! São duas
faces da mesma moeda: disseminação de mentiras, combate ao
jornalismo. Pela negativa, Bolsonaro mostra a ligação umbilical
entre as coisas e nos inspira a apontar a via de sua superação.
Trata-se agora de abrir uma ampla discussão com os diversos
setores sociais – a começar pelos segmentos mais ligados à defesa
da democracia, da liberdade e da igualdade social – para forjar
um sólido movimento, a partir dessa iniciativa dos jornalistas,
que permita reverter o atual cenário e ampliar e reforçar o jornalismo brasileiro.

AS GRANDES PLATAFORMAS
TORNARAM-SE PARASITAS
DOS ÓRGÃOS DE
COMUNICAÇÃO, MATANDO
COM FREQUÊNCIA OS
HOSPEDEIROS, COMO
ATESTA O FECHAMENTO DE
DEZENAS DE JORNAIS E
REVISTAS PELO BRASIL

O fato é que a chegada da internet, nos
anos 1990, e a constituição progressiva das
redes sociais, encontrou o Brasil aberto à
penetração sem regras das multinacionais
da tecnologia, estabelecendo um desequilíbrio crescente no setor econômico: de um lado, as empresas de
comunicação, que a legislação considera como tais, e que operam
submetidas a um regramento legal e tributário; por outro, as
empresas de tecnologia, ligadas ao grande capital externo, que
foram dominando o ambiente no qual se dá a comunicação, mas
que a lei não considera “empresas de comunicação”. Criou-se
assim um cenário no qual, ao usufruir sem custos do material
jornalístico produzido pelas empresas da área – ou por jornalistas avulsos – para rentabilizar seus negócios, baseados em
acessos nas redes sociais, as grandes plataformas tornaram-se
parasitas dos órgãos de comunicação, matando com frequência
os hospedeiros, como atesta o fechamento de dezenas de jornais
e revistas pelo Brasil afora.
A questão do emprego merece uma palavra: as empresas jornalísticas, sob pressão econômica, respondem à crise demitindo jornalistas, reduzindo as redações, fragilizando as próprias
condições práticas para o exercício de um jornalismo relevante
para o cidadão. Ao mesmo tempo, Google e Facebook, que juntos faturam bilhões de reais no Brasil, geram apenas algumas
centenas de empregos, concentrados nos grandes centros.
Quando se fala, então, em fundo de fomento ao jornalismo,
um dos principais critérios de alocação de recursos defendido
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CORREÇÃO:

Na edição 406, no texto sobre Lino Guedes, à pág. 15, nos
referimos ao bisneto do jornalista, erradamente, como J.R. Lino
Guedes. O nome dele é J.R. Queiroz. A data de nascimento certa
de Guedes é 27 de junho de 1896 (e não 1897).
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DESTAQUE

PAULO PEREIRA

Em luta contra ação
antissindical da Abril
Empresa cassou liberação sindical sem prejuízo dos
vencimentos do presidente do sindicato

Ato em frente à Abril reuniu representantes do SJSP e de outras entidades

por Cláudio Soares

U

da Abril justificaram a necessidade de retorno de Zocchi ao trabalho por razões
financeiras. É um argumento risível. A
Abril, mesmo em recuperação judicial,
é uma empresa de 2,7 mil funcionários,
com uma folha de pagamentos na casa das
dezenas de milhões de reais. Tem plenas
condições de contratar outro profissional
de que necessite.

Liberação é necessária

A liberação de dirigentes sindicais
sem prejuízo de vencimentos depende
de acordo, porque não está assegurada
em lei. A cada ano, o SJSP reivindica a
liberação dos membros da Executiva, o
que é rejeitado pelos sindicatos patronais.
Mas, em relação ao ocupante do cargo de
presidente do sindicato, há uma tradição,
desde a década de 1960, de que as grandes
companhias jornalísticas, como a Abril,
concedam a liberação.
O SJSP não remunera dirigentes sindicais liberados pelas empresas. O diretor do
sindicato que obtém a liberação continua
recebendo o salário da empresa na qual é
contratado, sem nenhum acréscimo por
parte da entidade. Isso é o que reivindicamos para Zocchi.
A atividade do presidente exige a liberação em virtude da quantidade e extensão
de suas tarefas. O sindicato é de base estadual. O dirigente precisa estar disponível
para participar de reuniões, assembleias e

O EXERCÍCIO DO
MANDATO À FRENTE DE
UM SINDICATO ESTADUAL
EXIGE QUE O PRESIDENTE
DA ENTIDADE SEJA
DISPENSADO DE CUMPRIR
A JORNADA DE TRABALHO
E CONTINUE A RECEBER
SEU SALÁRIO DA EMPRESA
negociações em várias cidades e em locais
de trabalho diferentes. Para não falar de audiências judiciais ou no MPT e de reuniões
com outras entidades sindicais ou sociais.
Um exemplo prático: se estiver trabalhando, como o presidente do sindicato poderá
participar das próximas negociações salariais com os sindicatos patronais?
Há ainda os efeitos políticos mais amplos. Nossa entidade se destaca entre as
que lutam em defesa da liberdade de ex-

© LAERTE

ma manifestação em frente à Editora Abril, no dia 30 de outubro,
marcou o repúdio do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais no
Estado de São Paulo (SJSP) à decisão da
empresa de cassar a liberação sindical sem
prejuízo de vencimentos do presidente
da entidade, Paulo Zocchi. A medida é
uma retaliação da Abril ao sindicato e um
ataque a toda a categoria.
Foi a atividade do SJSP, com participação decisiva de seu presidente, que conquistou para os jornalistas demitidos da
Abril, durante o processo de recuperação
judicial, garantias não previstas inicialmente. A entidade contestou ainda as demissões em massa efetivadas pela Abril, o
que levou a Justiça a anulá-las – processo
que ainda está em trânsito. Foi também o
SJSP que obteve o pagamento de multas
a jornalistas demitidos pela empresa. A
medida antissindical da Abril é uma reação
contra tudo isso.
A liberação sindical estava em vigor
desde 2015, por meio de um acordo no
qual a própria empresa reconhecia que
o exercício do mandato como presidente do sindicato seria incompatível com a
manutenção das atividades profissionais.
Zocchi é também vice-presidente da Fenaj
(Federação Nacional dos Jornalistas).
A pedido do SJSP, o Ministério Público
do Trabalho (MPT) realizou audiência no
dia 29 sobre a questão. Ali, os advogados

pressão e da liberdade de imprensa, numa
situação em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, desfere ataques diários
à atividade jornalística e aos jornalistas. É
de se perguntar à Abril: a quem ou a que
forças autoritárias o enfraquecimento do
SJSP beneficia?

Campanha se desenvolve

O SJSP iniciou uma campanha para levar a empresa a rever sua decisão. Até o
fechamento desta edição, cinco redações
haviam manifestado à Abril posição a favor de manutenção da liberação sindical
sem prejuízo de vencimentos: colegas do
grupo A Tribuna (Santos), da TV Cultura,
RedeTV!, TVT e TV Globo.
Uma carta assinada por seis ex-presidentes do SJSP – Lu Fernandes, Gabriel
Romeiro, Robson Moreira, Everaldo Gouveia, Fred Ghedini e Guto Camargo – também foi enviada à Abril, solicitando que
a decisão seja reconsiderada. Jornalistas
que trabalharam na Abril deram depoimentos, por meio de vídeos, atestando a
importância da liberação sindical. Há uma
convergência e uma unidade em torno da
defesa do sindicato.
A campanha abrange ainda o envio de
moções à Abril, o que já foi feito por dezenas de entidades sindicais e democráticas.
Algumas delas participaram do ato no dia
30. Veja como somar-se à campanha:
bit.ly/AbrilRespeiteoSindicato
■

PROPORCIONAL

para jornalistas com vínculo
empregatício

1% DO SALÁRIO

com TETOS de
R$ 38 para o Interior, Litoral
e Grande SP
R$ 60 para a Capital

FIXA
CONHEÇA AS FORMAS DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SP
PARA ACERTAR SUA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO, ENTRE EM CONTATO:

atendimento@sjsp.org.br ou (11) 94539-9699

R$ 38 Interior, Litoral e Grande SP
R$ 60 Capital

SOLIDÁRIA

Quantia voluntária com valor
suplementar
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CAPA

Big techs drenam
o dinheiro do jornalismo

70

O surgimento do iPhone
levou a internet para o
cotidiano das pessoas,
mudando seus hábitos de
consumo de informações
e impulsionando o uso de
redes sociais.

Receita do Facebook, Google e jornais dos Estados Unidos,
em bilhões de dólares
O modelo comercial da
grande impresa ocidental –
lucrar vendendo anúncios
para a audiência que
consegue reunir graças ao
trabalho dos jornalistas –
surgiu no fim do século 19
nos EUA e tornou-se
hegemônico no pós-guerra.

50

Com a venda da audiência
para anunciantes como
principal fonte de renda,
a grande imprensa a
multiplicou, reduzindo o
custo para o leitor, cada vez
menos importante para o
faturamento.
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A venda de banners era
maior fonte de renda dos
sites quando o Google
surgiu, em 1996. Isso mudou
a partir de 2000, quando
lançou o Google AdWords.
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PLATAFORMAS

S

ão 20 anos de impacto, cada vez mais acelerado, na forma como a população acessa
notícias. À medida que se ampliou o acesso à internet, aumentaram a velocidade e
quantidade de transmissão de dados e popularizaram-se os smartphones, tornou-se
recorrente a existência de pelo menos dois
intermediários entre o leitor e o veículo noticioso: Google e Facebook.
Na última semana, quantas vezes você buscou no Google por notícias sobre algum assunto, por exemplo,
“eleições 2020” ou “surto de covid no Palmeiras”? Se você tem
conta no Facebook, quanto tempo passou navegando na última
semana e quantos links de matérias visualizou em seu feed?
Você tem o hábito de passar tempo conversando com amigos
ou familiares no WhatsApp (aplicativo da Facebook, Inc.) ou
em outras redes sociais sobre assuntos que são notícia?
As verbas publicitárias acompanham esse processo, pelo menos
em termos percentuais. Enquanto há cada vez mais anunciantes
na internet, a fatia de investimento em jornais, revistas e TV vai
recuando (veja na página 6).
É aí, no que é gasto em anúncios na internet, que Google e
Facebook abocanham boa parte do que antes iria diretamente
para a indústria jornalística e de entretenimento: em 2018, 60%
dos anúncios digitais nos EUA ficaram com as duas big techs,
segundo a eMarketer. A Associação Nacional dos Jornais estima
que, no Brasil, esse montante está entre 60% e 80%.
No mesmo ano, inclusive, as receitas publicitárias do Google
equivaleram a mais da metade de todo o gasto publicitário nos
EUA (Google arrecadou US$ 116,3 bi, e os gastos no país foram
US$ 229,7 bi). A China, o segundo maior mercado mundial no
setor, gastou US$ 87,1 bi (segundo o Statista e Alphabet).
Rogério Christofoletti, professor e pesquisador do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Ca-

A MIGRAÇÃO DA
PUBLICIDADE PARA AS
GIGANTES DIGITAIS É
UM DOS FATORES QUE
LEVAM A ESVAZIAMENTOS
DE REDAÇÕES OU
FECHAMENTOS, COM A
PERDA DE QUALIDADE NA
PRODUÇÃO JORNALÍSTICA
– E NO COMBATE À
DESINFORMAÇÃO VIRAL
por Priscilla Chandretti
infografia Mario Kanno e William Taciro

tarina (UFSC), observa a maneira como tem sido impactada a
indústria jornalística e vê três grandes problemas. O primeiro
é esse desvio de “oceanos de recursos que antes iam, tradicionalmente, para manter a indústria jornalística e de entretenimento. O segundo é que nos últimos 10 anos criou-se uma
mentalidade, que é muito ruim para o jornalismo, de que os
serviços prestados por essas plataformas são gratuitos. E não
são, tudo tem um custo, mas convenceram as novas gerações
a não pagar pelos serviços e pela informação. E o terceiro problema é o de não remunerar nem o veículo nem os jornalistas
pelo uso e exploração dos conteúdos”.
Em negociações do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no
Estado de São Paulo com o sindicato das empresas de jornais
e revistas na capital, por exemplo, já há alguns anos, esse é o
argumento favorito para tentar cortar direitos dos jornalistas
e negar reajuste salarial. Os representantes dos patrões declaram queda na tiragem dos impressos, principalmente a partir
de 2014 (novamente, sob impacto dos smartphones), e alegam
que mesmo com o aumento de audiência na internet, as receitas
publicitárias não acompanham por serem drenadas por instrumentos como o Google AdSense.
A resposta das empresas de comunicação tem sido a precarização do trabalho jornalístico. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) para o Sindicato realizado em dezembro de 2019,
publicado no Unidade, mostrou que, se o mercado de trabalho
formal para jornalistas cresceu de 2003 a 2013, chegando a
16.972 trabalhadores no estado de São Paulo, a partir de 2014
enfrentamos um processo contínuo de recuo, com redução de
19,8% dos postos em 5 anos – e impacto maior justamente no
setor de jornais e revistas.
É o diagnóstico que faz a presidente da Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj), Maria José Braga, sobre as consequências
das decisões dos veículos de comunicação tradicionais frente ao
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Receita mundial de veículos da imprensa
tem queda na publicidade e com assinantes

Desde meados da década a grande imprensa
comercial vive uma situação inédita: a receita publicitária
tornou-se menor do que a proveniente dos leitores.
A queda nos recursos de anúncios ocorre mesmo com o
aumento da audiência no meio digital.

total em bilhões de dólares, de 2014 a 2019
80

70

Em média, cerca de

640 milhões

de pessoas por dia pagaram
por notícias em 2019.
599 milhões de leitores de
impressos e 41 milhões de
usuários de mídias digitais.

Fontes de notícias mais citadas
pelos brasileiros

A Reuters interroga anualmente brasileiros de
áreas urbanizadas, perguntando quais fontes de
notícias utilizaram na semana anterior. Neste ano,
as redes sociais passaram a tevê, servindo de meio
tanto para notícias em postagens como para links
para mídias tradicionais.
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* Inclui pesquisas diretas, meios eletrônicos e redes sociais
(que estão também em linha à parte)
Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2020

PREDATÓRIAS
impacto das plataformas nos seus modelos de negócios. “Para os
jornalistas tem sido mais desemprego, menores salários, mais
pressão, sobrecarga de trabalho e de jornada. A consequência
para a sociedade é menos informações, menos pluralidade e
diversidade e até mesmo formas diversas de desinformação”.
Com menos profissionais, tempo de trabalho e investimento
para construção e apuração de pautas, é o próprio produto oferecido à sociedade que perde valor. A resposta do Sindicato de
São Paulo, nas negociações com as empresas, tem sido insistir
que é preciso fazer o contrário, investir nos jornalistas e na sua
atividade como forma de valorizar jornais e revistas e reconquistar o interesse do público. E propor às empresas medidas
para proteger todo um setor econômico nacional da ação das
gigantes do Vale do Silício.
É nesse sentido que a Fenaj (entidade na qual o Sindicato é
federado) abriu um debate com os profissionais e com a sociedade brasileira, com a proposta de taxar as grandes plataformas
digitais e criar um fundo para valorizar o jornalismo e os jornalistas. O objetivo é combater em duas frentes: a cobrança de
tributações sobre as plataformas e a necessidade de fomento
do jornalismo profissional.

Debate mundial

Preocupadas com o mecanismo que mina a sustentação econômica da atividade jornalística, a Federação Internacional de
Jornalistas (FIJ) e suas 140 entidades nacionais filiadas, entre
elas a Fenaj lançaram em maio a Plataforma Mundial por um
Jornalismo de Qualidade, um “plano imediato de recuperação
mundial para salvar os meios de comunicação mais afetados e
aos jornalistas em situação de maior precarização”. A proposta
é a taxação sobre as chamadas Gafam (sigla para as cinco maiores empresas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft), com base nas receitas geradas por suas atividades
dentro de cada território nacional.

A plataforma apresentada pela FIJ é a abordagem dos trabalhadores do jornalismo para essa questão que também movimenta empresários, estudiosos e governos: em vários países,
as Gafam são acusadas de práticas monopolistas, competição
desleal, desrespeito a regulamentações nacionais, como no campo
da publicidade, e de não assumirem nenhuma responsabilidade
sobre o conteúdo que alimenta seus algoritmos.
Em outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos
entrou com uma ação antitruste contra o Google, por supostamente adotar práticas ilegais para manter o monopólio (90%
das buscas nos EUA), como acordos proibindo a pré-instalação
de um concorrente em aparelhos celulares.
União Europeia, França, Alemanha, Espanha ensaiam a cobrança de royalties ou outras formas de remuneração aos veículos
autores do conteúdo jornalístico que circula nas plataformas,
mas as big techs, claro, resistem. Na Austrália, por exemplo, o
Facebook avisa que “será obrigado” a tirar notícias da rede social
(seja compartilhadas por veículos ou usuários) se o governo
avançar nessa via.
O que aconteceria com o número de usuários dessas plataformas, e em decorrência com o valor dos anúncios, se os veículos
jornalísticos não estivessem nas ferramentas de busca (afetando
a confiabilidade da informação buscada) ou não fossem conteúdo
de publicações nas redes sociais? Se por um lado as plataformas ensaiam diminuir a relevância de conteúdo jornalístico
em seus algoritmos, por outro, pesquisadores apontam que elas
têm privilegiado conteúdo de mídias tradicionais, explorando
sua credibilidade em seu discurso de combate à desinformação.

Taxação das plataformas digitais

No Brasil, a questão envolve outros aspectos. Como lembra
o manifesto lançado pela Fenaj, “a Constituição brasileira, em
seu Capítulo V – Da Comunicação Social , determina regras e
prerrogativas do setor de comunicações, entre as quais a sua
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A verba publicitária seguiu a
migração da audiência.
Distribuição da verba publicitária, em %
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Criação de um fundo destinado
ao jornalismo

Pela proposta da Fenaj, os recursos provenientes da Cide teriam
um destino certo: um Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo
e aos Jornalistas, com gestão pública e autonomia para financiar
a produção jornalística de organizações/empresas públicas e/
ou privadas.
Dão Real explica que “a tramitação da legislação que estabelece
um tributo como a Cide pode coincidir ou não com a tramitação da legislação que crie um fundo público com determinada
finalidade. Ele pode se dar de forma independente e inclusive,
receber outras fontes de financiamento.”.
São, portanto, duas medidas que se somam. Para Maria José
Braga, o projeto busca reafirmar a importância do jornalismo
para a democracia e a cidadania. “Se a informação é um direito
do cidadão e da cidadã, o Estado precisa ser responsabilizado
pela garantia desse direito. Um fundo público é um meio de
garantir o financiamento da produção jornalística e assim garantir o direito à informação.”

No Brasil
Jornal Revista

no mundo em publicidade no
ano passado.

2017**

Brasil
Estima-se que o Brasil investiu

2020**

R$ 17,5 bi

em publicidade em 2019.

*Projeção. Fonte: Estatista, Zenith Media.

propriedade exclusiva para brasileiros (limite de 30% ao capital
estrangeiro), como uma forma de proteção – mesmo que tímida
– da soberania nacional”. Como as big techs afirmam não ser
empresas de comunicação, não se submetem a essa regulação
(o que, em si, já merece uma discussão da sociedade).
No esforço de buscar uma reparação justa ao fato de que as
grandes plataformas têm receita bilionária e quase não são tributadas, a Fenaj propõe a criação de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), por meio de Projeto
de Lei no Congresso Nacional.
O economista Dão Real, diretor do Instituto Justiça Fiscal,
assessorou a formulação da proposta. Ele explica que, para a
finalidade que a federação estava estudando, a Cide parece
ser a mais adequada pois, por um lado, “é uma espécie de
tributo que a União pode cobrar para determinadas finalidades, diferente de um imposto, que não se pode destinar a um
determinado objetivo. Essa intervenção pode se dar para várias finalidades, para coibir uma determinada prática, ou para
corrigir alguma externalidade negativa que aquela atividade
econômica produz”.
Por outro lado, ela permite selecionar um setor econômico
específico. “Seria difícil vincular o imposto a uma atividade econômica, ele tem mais a ver com um fato gerador. Já a contribuição
pode selecionar alguma atividade econômica determinada em
relação à qual se quer fazer uma intervenção”. Por exemplo, a
das plataformas digitais.

Diferentemente do cálculo mundial, a estimativa de
investimento em jornais, revistas e tevê nacionais inclui a verba
destinada a suas respectivas plataformas web — ou seja, pela
mesma metodologia dos dados mundiais, as fatias das mídias
tradicionais no país seriam menores.
Cinema/
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SINDICATO E FENAJ
DEFENDEM QUE RECURSOS
PROVENIENTES DE
TAXAÇÃO SOBRE
PLATAFORMAS
CONTEMPLEM A DEFESA
DAS CONDIÇÕES DE
VIDA E TRABALHO DOS
JORNALISTAS, COMO
JORNADA, REMUNERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE
EMPREGOS

claram que é preciso defender um mecanismo que remunere o
investimento em jornalismo profissional, e não a audiência, pois
essa seria “justamente uma das distorções que geram desinformação, pois sites de notícias falsas geram muita audiência”. E
que, para tudo isso, seria necessário apenas aplicar a legislação
que já vige no país.
O Google reagiu e enviou sua própria correspondência a Maia.
A big tech argumenta que o espaço ocupado pelas notícias na
ferramenta de buscas é pequeno em relação ao total. Mas, contraditoriamente, alega que gera uma “audiência sem precedentes” a
esses sites: “a Pesquisa do Google direciona cerca de 24 bilhões
de cliques por mês para sites de notícia em todo o mundo”.
Pergunta-se: quão pequeno esse tráfego de usuários buscando
informação jornalística, na casa de 24 bilhões de cliques por
mês, é de fato para os negócios da plataforma?
O Google também alega que, em 2019, “os veículos de mídia
ficaram, em média, com 69% da receita gerada pela publicidade
adquirida por anunciantes usando as nossas plataformas”, se referindo à publicidade que é exibida nos próprios sites de notícias.
Dão Real explica que, do ponto de vista legal, a discussão
sobre a participação em verbas publicitárias é de natureza civil,
relacionada a direitos privados de dois setores de negócios, sem
tanta relação direta com o interesse público. O Sindicato dos
Jornalistas de SP não considera que a proposta de taxação pelo
Estado, com a criação de fundo para o jornalismo, e a defesa da
remuneração sobre a exploração do trabalho jornalístico sejam,
em si, opostas. Mas atendem a objetivos diferentes.
Para Christofoletti, “os patrões estão preocupados com a sobrevivências das grandes empresas e estão, inclusive, negociando
com o Google cada um por si. Já o fundo público pode distribuir
de maneira justa investimento com os pequenos, com aqueles
fora do eixo Rio-São Paulo, com os meios que cobrem temas
específicos (como quilombolas, indígenas etc.)”.
Para Fenaj e Sindicato, um fundo como esse, com critérios a
serem definidos em lei, deve ter a perspectiva de democratização dos meios de comunicação, com a proibição de monopólios
no setor. E deve contemplar a defesa das condições de vida e
trabalho dos jornalistas: “o respeito ao vínculo empregatício, às
convenções coletivas e aos pisos salariais, bem como às medidas
de restrição às demissões imotivadas (Convenção 158 da OIT),
de valorização da jornada legal de trabalho e de promoção da
autonomia e do direito de consciência”, afirma o manifesto.

O que dizem as empresas

Uma coalizão de 27 entidades, entre elas associações patronais como a Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Brasileira de Agências de Comunicação (Abracom) e a
Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), enviou
em agosto uma carta ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo
Maia (DEM-RJ).
As empresas de comunicação afirmam que os conteúdos jornalísticos utilizados pelas plataformas devem ser remunerados
às empresas jornalísticas e aos profissionais do jornalismo. De-

QUAL É A PROPOSTA DA FENAJ

Taxação das grandes plataformas por meio da criação
de uma Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), via articulação de Projeto de Lei, em iniciativa do
Congresso Nacional. A arrecadação seria destinada a um
Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo e aos Jornalistas,
a ser criado, com gestão pública e autonomia para destinar os recursos à produção jornalística de organizações/
empresas públicas e/ou privadas
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CAPA

FAKE NEWS

Desinformação
versus
jornalismo

FREEPIK.COM

E

m documento enviado ao Congresso Nacional, sobre o
Projeto de Lei apelidado de PL das Fake News, o Google
afirma que está “investindo milhões de reais para apoiar
o jornalismo e os veículos brasileiros”, citando a cifra de
R$ 17 milhões destinados a um fundo emergencial para manter
mais de 400 veículos brasileiros afetados pela pandemia.
O argumento sobre suporte financeiro para trabalho jornalístico segue a linha de suas alardeadas ações para “construir um
futuro mais forte para o jornalismo”. É a Google News Iniciative,
ou Iniciativa do Google Notícias, que se apresenta como um
“esforço para trabalhar com o setor de notícias para ajudar o
jornalismo a prosperar na era digital”.
Rogério Christofoletti, professor e pesquisador do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), avalia que o Google está oferecendo migalhas. Ele
lembra, por exemplo, a divulgação em outubro de 10 empreendimentos jornalísticos que serão apoiados pela gigante digital,
com o valor de “até 20 mil dólares” para cada. “Um jornalista
nos EUA ganha, em média, entre 44 e 55 mil dólares por ano. O
grande apoio do Google é pagar 5 meses do salário de um repórter”. (A estimativa da Federação Internacional de Jornalistas,
inclusive, é que uma taxação de 6% sobre as receitas das Gafam
poderia gerar uma injeção no jornalismo de US$54 bilhões).
O pesquisador olha com muita desconfiança este tipo de iniciativa das plataformas, que coincide, temporalmente, com o
crescimento do debate sobre a drenagem de recursos publicitários e o uso não remunerado de conteúdo, e com a preocupação
com o aumento vertiginoso de fake news e seus impactos na
democracia. É como se, frente à pressão pública por regulação,
as empresas de tecnologia respondessem que elas estão tomando
medidas por conta própria.
A jornalista Renata Mielli, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e integrante da
Coalizão Direitos na Rede, explica que o maior interesse das
plataformas digitais é manter o usuário “navegando o maior
tempo possível nessa janela, nessa plataforma, é assim que eles
monetizam mais. Por isso, vão construído bolhas a partir do seu
interesse, mas também daquilo que tende a ser seu interesse,
com base no histórico e nas informações individualizadas que
retêm. E o que sabemos desde antes da internet, de jornais sensacionalistas que foram os primeiros click baites, é que o que
viraliza de maneira mais veloz são conteúdos que despertam
medo, raiva, emoções que te deixam inebriado”.
Mielli critica os propalados esforços das plataformas para
combater a desinformação. “É uma série de mecanismos totalmente opacos, decisões tomadas no âmbito privado. Elas não
se consideram empresas de mídia mas acabam cumprindo o
papel de edição, de curadores. Em um jornal, essas decisões são
tomadas pelos profissionais do jornalismo. Você pode criticar
as decisões editoriais, mas conhece as regras”.
Ela se refere a mecanismos que atribuem relevância para os
conteúdos, privilegiando a mídia tradicional, ou as decisões
recentes de Twitter e Facebook de ocultar conteúdos ou classificá-los como fake news. “Quais são os critérios usados pelo
Facebook para dizer que a apuração de um veículo jornalístico
é mais cuidadoso que outro? Ou para escolher em um debate
público, por exemplo, se há ou não déficit na Previdência, qual
informação é verdadeira? Como será dado o limite entre ocul-

Usuário desconfiado

Apesar do maior acesso a
redes sociais, o usuário se
mostra desconfiado, e quando
se trata especificamente de
notícias, mais ainda.
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tação de fake news e censura a um ponto de vista? Por enquanto,
tem sido dada de forma discricionária, sem diálogo.”
O risco é o de vermos o aumento do poder dessas plataformas,
não só no que diz respeito ao poder econômico, mas àquele
proveniente da concentração da tomada de decisão sobre os
critérios usados nas redes. E agora, também, com as big techs
assumindo para si a função de determinar quais veículos serão
merecedores de receber recursos provenientes da publicidade
gerada em cima de milhões de produtores de conteúdo.
Christofoletti avalia que “elas não são apenas provedores de
serviços, elas intervêm no debate democrático, é por isso importante que subsidiem este debate público, inclusive porque
fazem uso de nossos dados”. Mas crê que a forma de fazer isso
é justamente pela taxação que gere, ao Estado, as condições
de fomentar um jornalismo de qualidade. Ele é a favor de um
“fundo público, com governança multissetorial, transparência,
auditável, que tenha recursos vindo de quem está justamente
drenando esses recursos, como as grandes plataformas. Um fundo como esse que fosse destinado à informação, para combater
a desinformação, seria inclusive uma maneira de fazer valer a
Constituição no capítulo da Comunicação”.
“Esse não é um problema de jornalistas, é de toda a sociedade, todo
mundo é afetado e precisa de informação. Nós não podemos deixar
que Google e Facebook tomem as rédeas. Quanto mais coletivo e
aberto for o debate na sociedade, melhores as condições de construirmos uma solução sustentável e legítima”, afirma o pesquisador.
Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj), concorda: “Temos no Brasil cerca de 4 mil
municípios sem nenhum veículo de comunicação, os chamados
desertos de notícias nos quais a população somente recebe informações de fora. E como podem exercer sua cidadania? Esse é um
debate que interessa a toda a sociedade. Infelizmente, a maioria,
por falta de informação, ainda não tem essa compreensão. Nosso
desafio maior é mostrar a importância do Jornalismo.”
■

PLATAFORMAS DIGITAIS PRETENDEM AMPLIAR SEU
PODER, ALÉM DO ECONÔMICO, PARA CONCENTRAR
DECISÕES QUE AFETAM O DEBATE NA ESFERA PÚBLICA
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PRÊMIO VLADIMIR HERZOG 2020

Vencedor do 42º Prêmio Vladimir Herzog, o jornalista Tiago
Rogero resgata a história de personalidades negras no Brasil
em podcasts
por Thiago Tanji

V

ocê já ouviu falar de Ingrid Silva? Pois deveria. Nascida no Rio
de Janeiro, iniciou os estudos no
balé aos 8 anos de idade no projeto Dançando para não dançar, que atende
centenas de crianças que vivem em comunidades cariocas. Em 2007, recebeu uma
bolsa para a Dance Theatre of Harlem
School, da cidade de Nova York. Hoje,
aos 30 anos, ela é a primeira-bailarina
da companhia norte-americana e um dos
principais nomes da dança contemporânea mundial.
Mulher negra, Ingrid Silva seguiu os
passos de outros nomes que ajudaram a
construir o balé brasileiro, como Mercedes Baptista, Bethania Gomes e Consuelo
Rios. Todas elas bailarinas negras e que
ainda são pouco conhecidas fora dos círculos acadêmicos e artísticos.
Para resgatar essa e outras histórias
de personalidades negras do Brasil, o
jornalista Tiago Rogero criou o podcast
Negra Voz, publicado em 2019 nas plataformas de áudio do jornal O Globo e que
foi o vencedor da 42ª edição do Prêmio
Vladimir Herzog — o episódio que apresenta a trajetória das quatro bailarinas
foi escolhido como a melhor produção
jornalística em áudio.
Nascido na cidade de Belo Horizonte,
Rogero passou por veículos como BandNews FM e Estadão antes de ser convidado a integrar a equipe de reportagem
da coluna de Ancelmo Gois, em O Globo,
precisando conciliar a rotina diária com
o trabalho de apuração e edição do Negra Voz.
Agora, aos 32 anos, o jornalista decidiu
se dedicar integralmente à produção de
conteúdos em áudio. Em novembro, ele
iniciou uma parceria com o Spotify, lançando o podcast original Vidas Negras,
que semanalmente resgata a história de
negras e negros que ajudaram a construir
a sociedade brasileira. “Por ser muito
pouco diverso, o jornalismo brasileiro
falha em compreender a nossa sociedade do ponto de vista racial”, afirma
Rogero, que é sindicalizado no Rio de
Janeiro. “A gente vive em um país que
teve mais de 300 anos de escravidão,
então a questão racial perpassa todas
as questões do Brasil.” Confira a seguir
a entrevista com o jornalista, que conta
o processo de criação de seu trabalho e
compartilha dicas com quem está interessado em produzir podcasts.

Como foi a ideia de criar o podcast
Negra Voz?

Isso partiu da experiência de ser um
brasileiro, homem, negro, de pele mais
clara. A experiência de ser um negro de
pele clara traz certos privilégios, é bom
lembrar. E um desses privilégios em que
o racismo não é tão jogado na sua cara
como se você fosse uma pessoa negra de
pele retinta. Então isso possibilita que
pessoas negras de pele mais clara passem mais tempo sem “descobrir” a sua
negritude. Claro que quando a gente toma
certa consciência racial, revisitando momentos anteriores da vida, conseguimos
enxergar momentos que o racismo se fez
presente. Mas essa noção foi se desenvolver de forma mais profunda no Rio
de Janeiro, por contato com amizades
e com os movimentos negros. A partir
disso, passei a consumir literatura negra:
uma das minhas autoras prediletas é a
Conceição Evaristo, que é de Belo Horizonte, mas, quando eu morava lá, não a
conhecia. Nesse processo de descoberta
ou redescoberta, em 2018, estava em um
evento assistindo a Conceição Evaristo
quando ela falou uma frase que foi uma
espécie de catarse: que se ensina a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não
a Revolta dos Malês [uma grande rebelião de escravos que ocorreu na Bahia em
1835]. Fiquei pensando sobre o quanto
pouco sabia sobre a rebelião malê, como
também não sabia de muitas outras coisas.
Daí veio a inspiração...

Tem um episódio do Negra Voz de que
gosto muito e conta a história da primeira
mulher do Brasil a se tonar chef profissional de cozinha, a Benê Ricardo: uma
mulher negra na década de 1980 formada
em uma turma composta apenas por homens, a maioria de homens brancos. É
uma história incrível, mas é difícil achar
registros sobre isso. Aprendemos muito
pouco sobre Maria Firmina dos Reis, que
escreveu um romance em 1859, um romance incrível e supercomplexo, e não se
fala sobre ela. Ou sobre Luiz Gama, um
homem de conhecimento incrível, com
uma produção incrível, que felizmente
está sendo recuperada, mas sobre o qual
eu não aprendi na escola. Ou sobre os
inúmeros movimentos de insurgência:
entender que os quilombos existiam pelo
Brasil inteiro, e que não eram restritos a
Zumbi e a Palmares.

Rogero: “País teve
mais de 300 anos
de escravidão,
então a
questão racial
perpassa todas
as questões
do Brasil, da
existência do
brasileiro”

ARQUIVO PESSOAL

Vozes negras
importam

E agora como está o projeto Vidas Negras, no Spotify?

É um projeto diferente, embora a inspiração seja parecida com a do Negra Voz,
que é a de desvelar essa história que foi
omitida. Mas agora estamos com um foco
grande no entrelaço de trajetórias: temos a
possibilidade de trabalhar com uma equipe por causa dessa parceria, uma equipe
majoritariamente negra, que traz uma
grandiosidade de olhares, porque pessoas negras são diversas, e uma equipa majoritariamente feminina. Nesta primeira
temporada serão 15 episódios, em uma
tentativa de dar luz a essas histórias pouco
ou quase nunca contadas.
Quais seriam as dicas para quem está
interessado em começar um podcast?

Sempre gostei muito de rádio, comecei
a ouvir podcasts e recebi uma mensagem
de um curso online gratuito do Knight
Center For Journalism que era sobre
podcasts. Basicamente, todo o conhecimento técnico que precisei para fazer o

DIVERSIDADE EM SOM,
VÍDEO E TEXTO
Confira projetos criados
por jornalistas negros
Alma Preta Jornalismo
https://almapreta.com/
Mundo Negro
https://mundonegro.inf.br/
Notícia Preta
https://noticiapreta.com.br/
História Preta
https://www.b9.com.br/shows/
historiapreta/
Negro da Semana
https://spoti.fi/32v3C45
Negra Voz
https://tiagorogero.com/
negra-voz/
Vidas Negras
https://spoti.fi/2IgulKy

Negra Voz aprendi nesse curso: editar,
produzir, publicar, divulgar. E ele continua disponível online e gratuito (acesse
aqui: https://bit.ly/36mK6rx). Outra dica,
um pouco óbvia: é importante escutar podcasts nos formatos mais variados, para
que você possa imaginar um formato que
faça sentido para você, para a história que
está querendo contar. Faço oficinas de
podcasts em ONGs e para comunidades e
uma coisa que sempre falo é que, mesmo
se você já tiver a ideia do podcast, uma
coisa importantíssima antes de lançá-lo
é fazer o piloto, para ter ideia se aquilo
se encaixará na sua rotina, se você quer
mesmo fazer aquilo. Vai dar trabalho, mas
faça o piloto.
Como jornalista negro, como percebe
o impacto da representatividade na
imprensa?

Houve avanços em termos de diversidade nas redações, mas ainda é muito
pouco, o número de repórteres negros nas
redações onde trabalhei ainda é muito
pequeno e principalmente o número de
jornalistas negros em cargos de chefia é
ínfimo. E enquanto não houver um número maior, o que vai continuar acontecendo
são reportagens racistas, profundamente
equivocadas sobre questões raciais. Lembrando que o racismo não é um problema
dos negros, mas de toda a sociedade. Mais
da metade da população brasileira é negra e não chegamos nem próximos desse
índice nas redações, e definitivamente
não se chega a isso em cargos de chefia.
A tomada de decisões ainda é quase que
totalmente branca.
E como o jornalismo brasileiro pode
melhorar nesse sentido?

O jornalismo tem que compreender a
sociedade na qual está inserido. Se não
faz isso, não está fazendo o jornalismo
básico. E, por ser muito pouco diverso, o
jornalismo brasileiro falha em compreender a nossa sociedade do ponto de vista
racial. A gente vive em um país que teve
mais de 300 anos de escravidão, então a
questão racial perpassa todas as questões
do Brasil, da existência do brasileiro. É
muito ruim que esse olhar não faça parte
do dia a dia das redações, porque a raça
tem que estar presente nas matérias de
economia, música, esporte. O olhar tem
de estar atento para perceber quando o
elemento racial é determinante.
■
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om pensamentos tão
rápidos como a fala,
Xico Sá faz reflexões
sobre o ofício de jornalista, as mudanças
na estrutura de trabalho das últimas
décadas e a importância do posicionamento do profissional
no atual cenário de crise política, social
e humana. Nascido no Crato, Ceará, no
meio da roça, sem luz elétrica, foi muito
cedo para “a cidade grande”, o que era
normal na região para os que quisessem
estudar e trabalhar. Teve sua formação
acadêmica e início de carreira como repórter em Recife, onde iniciou também uma
trajetória como poeta marginal. Depois,
seria letrista de canções para bandas do
movimento mangue beat.
Ao trabalhar como repórter investigativo, descobriu o paradeiro de PC Farias,
em 1993, na sequência de matérias sobre
o Collorgate. Foi colunista da Folha de S.
Paulo até 2014 e fala aqui de sua polêmica
saída da empresa, quando decidiu declarar o voto em Dilma Rousseff. Escreveu
também para a revista Veja, fez parte da
bancada do programa Cartão Verde, da
TV Cultura, e virou convidado frequente
do Saia Justa, exibido pelo canal a cabo
GNT. Autor de 13 livros, viu um deles, Big
Jato, ser adaptado para as telas de cinema
pelo diretor Cláudio Assis, em 2016. Esta
entrevista, concedida no meio da tarde,
foi uma reunião virtual entre cinco jornalistas refletindo sobre os caminhos da
profissão, as transformações do mercado
e o tratamento dado às grandes matérias
pelas empresas de comunicação.

O JORNALISMO
COMO O
CONHECEMOS
NÃO EXISTE MAIS

por Adriana Mendes,
Cláudio Soares,
Paulo Zocchi
e Priscilla
Chandretti
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O JORNALISMO COMO O
CONHECEMOS E COMO GASTAMOS
NOSSAS VIDAS NELE NÃO EXISTE
MAIS. O CENÁRIO É DE MUITA
PRECARIEDADE”
ríodo pré-PT no governo, era um festival.
Não tinha essa coisa de “não vai publicar
porque veio do gabinete do Zé Dirceu”,
ou porque é a fonte de esquerda ou a origem da matéria veio do PT ou PCdoB. Não
tinha isso, a coisa muda quando o PT se
estabelece no governo.

Estamos no Brasil de Bolsonaro, que foi
eleito na base de fake news e governa
num esquema pesado de desinformação e mentiras, de combate ao conhecimento científico, um cenário impensável até pouco tempo atrás. Qual
o papel do jornalismo nesse cenário?

Você teve toda uma parte da trajetória profissional como jornalista de
política. Como era ser um repórter de
política na Folha de S. Paulo? Como era
cobrir política como repórter?

Antes da Folha eu já havia trabalhado
na editoria de política do Estadão e da
Veja, um pouco no Nordeste durante a
campanha do Fernando Collor e, depois,
uma segunda temporada em Brasília. Eu
passei a minha vida de redação quase toda

E quanto à blindagem do PSDB no Estado de São Paulo? Porque eles estão
praticamente há 30 anos no poder,
mesmo com tanta denúncia, tanta
coisa errada, mas sempre se reelegem, tanto no governo do Estado,
como estamos vendo isso acontecer
na capital também. Como você vê
isso?

Acima, entrevista
com João Cabral
de Melo Neto,
para a Folha da
Tarde, 1984; ao
lado, redação da
Agência Estado,
no Recife, 1985

trabalhando na editoria de política. O repórter de política tinha mais o poder de
enfrentamento da pauta. Havia um poder
de negociação, de diálogo em qualquer
pauta. Havia uma cota de liberdade maior
para se derrubar uma pauta, por exemplo,
e dizer: isso não faz sentido, esse político
não está pensando assim, porque eu apurei nos bastidores do próprio partido, PT
ou PSDB, que isso não está acontecendo.
A gente tinha muito mais o poder de derrubar ou mudar a pauta, mesmo quando
era uma pauta da direção do jornal. Era
mais difícil, mas conseguia. Óbvio que
dava ali uma confusão, um conflito, mas
era dentro do jogo do poder de um jornalista de política numa redação. E isso
faz muita diferença. Em períodos eleitorais se tornava mais delicado, porque
as direções dos jornais acabam criando
pautas de maior interesse da casa, que
representam pautas de afinidade de quem
elas entendem como o melhor candidato. Agora, hoje, em cada pauta você vai
e justifica a voz do jornal, o que quer o
pauteiro, o que quer a direção do jornal,
sem contestação nenhuma.
Você consegue se lembrar de exemplos concretos?

Eu me lembro de personagens. Um
personagem extremamente complicado no noticiário político era José Serra.
Outro, Romeu Tuma. Esses dois persona-

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Apesar desse cenário de catástrofe total,
no momento nossa profissão está sem redação. A velha entidade chamada redação
tem ido para o buraco ao longo desses tempos. O jornalismo como o conhecemos e
como gastamos nossas vidas nele não existe
mais, tem hoje outra feição. O cenário é de
muita precariedade. Junta-se isso com o
bolsonarismo, vira um quadro muito pesado. Mas sou um cearense esperançoso,
sempre acho que tem alguma saída, que
a gente logo vai se vingar disso tudo. Não
que “a classe operária vá ao paraíso”, mas
talvez tenhamos uma certa normalidade
para trabalhar, para tocar a vida com a família, com o país. Estamos pagando o fato
de a mídia, de forma geral, ter feito uma
cobertura de campanha muito amena pelo
que tínhamos pela frente. Foram poucas
denúncias. Não se bateu para valer em nada,
por medo da volta do governo do PT, por
uma afinidade quase amorosa com o então “posto Ipiranga”, o Paulo Guedes. Nós
pagamos muito o preço de uma normalização que toda a mídia em algum momento
acabou fazendo. Por exemplo, a fake news
do kit gay, para pegar a mais emblemática.
Ela é mostrada no Jornal Nacional e ele
[Bolsonaro] sai carimbando, consolidando essa fake news na bancada do Jornal
Nacional, quando mostra o livro de um
autor francês dizendo que fazia parte do
“kit gay do Haddad e do PT”. Não teve no
dia seguinte uma matéria sobre esse livro,
sobre o kit gay. Não estou nem cobrando
uma contestação no momento em que ele
apresenta na bancada do JN, mas não há
nos dias seguintes, em nenhum telejornal,
na imprensa em geral, uma contestação
daquilo, que desmoralizasse aquela fake
news. É uma imprensa que coloca adubo
em muitas fakes news, por não ter desmantelado essas mentiras durante a campanha.
Diante desse pavor de “e o PT?” acabou-se
permitindo uma plantação de fake news que
vingou no que estamos enfrentando hoje.
Eu fiz o combate necessário em algumas
colunas, redes sociais, mas o jornalismo
no geral, na grande maioria, normalizou
todo esse festival de loucura durante a
campanha de Bolsonaro.

gens eram os mais trabalhosos. Era mais
complicado você conseguir publicar uma
notícia desfavorável aos dois. Não sei se
havia uma dívida de favores ou só a ligação
afetiva da casa com os dois personagens.
Mas era um caso, praticamente, de blindagem. O repórter também ia aprendendo
os limites. Dependendo dos personagens
você já sabia aonde poderia ir, era meio
aprendizado de repórter sobre ter matérias engavetadas, as que não podiam.
Mas isso não tira o que falei sobre o poder
do repórter de política ser infinitamente
maior do que é hoje.
Quando, em sua opinião, começa a
mudar isso? Quando o repórter deixa de ter esse poder e passa a haver
direcionamento maior da direção da
própria empresa jornalística?

A ascensão do PT ao governo muda
muito o jornalismo do Brasil, no geral.
Se, quando Lula alcançou o poder, fosse
um desastre desde o primeiro momento,
acho que não teria grandes alterações. Mas
quando começa a dar muito certo, com
respostas em pesquisas de popularidade
dos governos do PT, passa a haver uma alteração ainda mais significativa. Até então
não havia esse tratamento com qualquer
personagem do PT, era tudo bem diferente. O que esses gabinetes dos deputados
de esquerda, em geral, abasteceram de
denúncias muito importantes, nesse pe-

Acho que a filosofia é de blindagem.
Voltando à minha equipe da Folha nessa
época, óbvio que eram negociações e matérias mais delicadas, mas tanto eu como
o Emanuel Nery muitas vezes furávamos
essa blindagem. Só que a diferença sempre
foi a seguinte: se é uma matéria contra
um membro do governo do PSDB, você
tem que provar dez vezes mais qualquer
assunto. Não era como uma fraude de licitação, que basta saber o boato e já se
publica. Com o governo do PSDB, você
teria de levar quase o “batom na cueca”,
mas consegui publicar muita coisa das
bandalheiras da Sabesp. O Emanuel Nery
publicou uma série muito interessante de
escândalos da CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano],
quando Goro Hama era presidente da estatal. Então, rompia-se esse cerco, mas
com o PSDB eram matérias com processos
mais delicados do que se o alvo fosse o
PT ou outros partidos. Essa blindagem
talvez seja o caso mais grave que se tenha
no Brasil inteiro em relação à imprensa,
porque é muito longa, são três décadas.
Outro caso rumoroso dos anos 1990 foi
a compra da reeleição de Fernando
Henrique Cardoso. Como você compararia a cobertura desse caso e a do
impeachment de Dilma Rousseff?

Foi uma matéria do Fernando Rodrigues,
que entrevista o tal de “Senhor X”, que denuncia a história, provando que, no mínimo,
o deputado Ronivon Santiago (Acre) foi
comprado para o processo de reeleição de
Fernando Henrique Cardoso. O Fernando
Rodrigues lutou bravamente e conseguiu
publicar a matéria, dentro desse embate
que todos nós enfrentávamos na época. Era
uma matéria muito delicada, então foram
rodadas e rodadas de negociação. A grande
diferença, fazendo a comparação com o
período da Dilma, acho que é o tratamento
dado ao desdobramento. O caso foi publicado, mas, ao invés de se chamar CPI na capa
ou se pedir para a Dilma renunciar, como
foi o caso do editorial da Folha, o jornal
dá um outro tratamento, um tratamento
institucional, dá aquela amaciada. E os outros veículos de comunicação praticamente
abafam, não vão atrás, dão mais a resposta
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A GENTE TINHA MUITO MAIS O PODER
DE DERRUBAR OU MUDAR A PAUTA,
MESMO QUANDO ERA UMA PAUTA DA
DIREÇÃO DO JORNAL, ERA MAIS DIFÍCIL,
MAS CONSEGUIA”
e as desculpas oficiais do governo do que a
repercussão da matéria. Você tem a velha
luta do repórter, no caso o Fernando Rodrigues, tentando dar visibilidade à história, na
sequência, porque ele tinha material. Mas
isso não dura, não interessava a nenhum
jornal do Brasil dar sequência a isso. Essa é
a diferença, mas o mais importante foi que
o Fernando Rodrigues enfrentou a pauta e
conseguiu publicar, teve esse grande momento, e foi uma denúncia infinitamente
mais grave do que tudo o que saiu contra a
Dilma. Era de derrubar governo, derrubar
imediatamente.

aos negros, é tão cruel que nos obriga a
moralmente sair de qualquer questão pequena de manual e nos pronunciarmos. É
uma omissão imperdoável para a história
você ser jornalista hoje, em 2020, neste
cenário apocalíptico, de negacionismo,
fake news, Paulo Guedes com política de
arrocho, inspirado no Pinochet, que cai
nas ruas do Chile, mas não cai no Brasil, e
passar com frieza, desfilar elegantemente nas redes sociais, sem fazer nenhum
pronunciamento duro contra isso, é uma
omissão imperdoável. Eu não me perdoaria, daqui a dez anos, quando eu estiver
lá numa rede, na Chapada do Araripe,
lá no Crato, e lembrar desse período assim: “Puxa, fui um frouxo, que diabo eu
fiz, eu sequer me pronunciei sobre tudo
isso? Eu deixei passar?”. Esse momento
exige pronunciamentos formais. E é por
conta de não fazer esse pronunciamento,
de obedecer cegamente aos bons modos
do manual, que aconteceu a eleição do
Bolsonaro. Deixamos passar.

Em muitas ocasiões, desde o começo
mesmo lá no Recife, tem sempre matérias engavetadas, eu não gosto disso. A
meu ver, se você mostra que uma matéria
tem lastro, apuração, que faz sentido para
contar uma história naquele jornal, acho
que todas deveriam ser publicadas. Não
acho normal esse engavetamento, mas
enfrentei esse tipo de coisa, principalmente, com esses dois personagens que
citei: Serra e Tuma. E tive um caso que
foi a minha saída da Folha, na segunda
temporada em que trabalhei lá, em 2014.
Eu falo em duas temporadas porque tem a
temporada de carteira assinada e a de PJ,
então na minha memória eu separo assim,
uma parte de carteira assinada e a outra
quando o mundo já estava começando
a desmantelar e todos viraram PJ. Mas,
então, esse caso de 2014 deu um certo
barulho porque no período da eleição
eu era colunista de esportes. E escrevi
uma matéria sobre o “Fla x Flu” eleitoral,
mais ou menos quando começou a se usar
essa imagem do futebol nas eleições. Na
coluna, basicamente usei linguagem de
futebol e pego essa história dos jornais
americanos assumirem candidaturas,
porque defendo essa tese, inclusive para
a Folha, e acabo dizendo que vou votar
na Dilma, por achar que a casa está tão
a favor de Aécio Neves e que os colunistas, embora não dissessem, tinham uma
tendência grande para o Aécio. A minha
saída do jornal foi mais por querer ver
o jornal assumir, como os jornais dos
Estados Unidos, do que o meu próprio
voto. Usei a minha coluna para uma declaração de voto e isso deu uma confusão
miserável, pois eu não poderia publicar
na coluna, teria que ser no Tendências/
Debates. Só sei que, nessa confusão, por
não aceitar que a coluna fosse censurada,
acabei deixando o jornal.

Redação da Folha
de S. Paulo (1992),
empresa em que
trabalhou por
mais tempo, até
a saída polêmica
em 2014

A coluna não foi publicada, então?

Não foi publicada. A opção que o jornal
deu foi ir para a seção Tendências/Debates,
como se eu largasse o meu espaço e entrasse
como um leitor, alguém de fora. O manual
do jornal não permitia que dissesse o voto.
Mas escrevi aquilo porque, na minha leitura,
pelo menos 90% dos colunistas estavam no
dia a dia declarando até mais do que voto,
era uma esculhambação nesse sentido. Óbvio que tinha na minha atitude uma certa
provocação também jornalística de enfrentamento, porque eu sabia que isso era uma
atitude polêmica, mas eu resolvi manter a
coluna e manter minha opinião, que teve até
algum respaldo com o ombudsman, no caso a
ombudswoman. Ela entendeu que, diante do
desequilíbrio tão grande pró-Aécio Neves,
por que não poderia publicar minha humilde
coluna de futebol com a minha provocação?
Você é torcedor do Santos, então já
tinha uma posição fora do establishment ali dominante...

Sim, era essa a parada! Eu até vi que
mudou essa compreensão da Folha. Hoje,
você pode declarar a sua preferência eleitoral. Passou meio batido, mas saiu matéria
sobre uma mudança do manual, faz uns
dois meses. Houve uma mudança, já entendo que isso pode ocorrer em períodos
eleitorais. Com certeza, eles entendem que
não é o ideal para o jornal, mas o colunista
pode declarar sua preferência.

ARQUIVO PESSOAL

Ainda assim existia um espaço para
debater as pautas, e fomos perdendo
isso. Nós, como Sindicato, vemos vários
exemplos de veículos de imprensa que
não só se impõem editorialmente de
forma mais rígida, mas até extrapolam
para controlar a forma de o jornalista
se expressar fora do trabalho, em suas
redes pessoais. Você já teve uma experiência nesse sentido, com alguma
pauta que não poderia escrever?

Os manuais das grandes empresas
pretendem cassar a liberdade de expressão do jornalista fora do trabalho. Obviamente, se você considerar
a massa de jornalistas da Folha ou do
Estadão, é claro que estão ali fazendo
um trabalho jornalístico, não é para
colocar opinião. Mas os manuais de
redação querem limitar a possibilidade de os profissionais se expressarem
até em rede social. É algo muito forte
agora, mas já vem de uns 15 anos para
cá. Você teve esse problema?

Sou freelancer e não tenho um trabalho
mais fixo em redação já há algum tempo.
Tenho feito muita coisa nessa clandestinidade e procuro deixar claro que, se
não pertenço tanto à casa, eu posso me
pertencer mais. Mesmo assim o clima não
é bom, tem um ar de advertência, de certo
tom crítico em alguns assuntos. Acho que
é uma angústia pela qual todos nós, jornalistas no Brasil, passamos. Querer publicar
alguma opinião sua em rede social e viver
esse medo permanente, porque realmente corre-se o risco de perder o emprego,
perder mesmo o freelancer, essa relação
de trabalho tão precária. Tento manter
minha independência e escrever com uma
linha muito explícita. Já era um pouco o
espírito, mas você cobrar a frieza, o sangue de barata de um jornalista, com esse
cenário que beira o fascismo, de violência,
encarceramento declarado direcionado

Desde os tempos da presidenta Dilma
percebemos que havia um interesse
das empresas de comunicação contra
o governo Dilma e de apoio ao Temer,
apoio a pautas como reforma trabalhista e depois favorável a Bolsonaro,
via Paulo Guedes. Na sua opinião, mudou a maneira como as empresas jornalísticas conduzem as publicações e
pressionam o governo com o trabalho
dos jornalistas?

Tem um fenômeno que se instalou no
final do governo Lula e seguiu, o antipetismo, que acaba sendo um modo de vida, de
mudança do seu status na redação. Quanto
mais antipetista um jornalista ficava, mais
conseguia melhorar a vida na redação, ter
mais destaque, assinar mais na primeira
página, tornar-se um profissional com
mais visibilidade. Quem apostou nisso,
nas redações, teve ascensão. Foi criado
um ofício, dentro do ofício de jornalista,
que eram as pessoas escaladas ou que se
autoescalavam para cumprir essa missão,
muitas vezes com mais vontade do que os
próprios patrões pediam. Teve uma safra
assim, e foi em várias redações, passaram
a incentivar muito isso. Vou falar da Folha, que conheço mais: a Folha sempre
foi mais rigorosa do que os outros jornais
na [recusa à] combinação do mesmo lead,
da mesma manchete. Na época da Lava
Jato, a Folha abandona isso, para ir na
mesma ladainha de todos os jornais, dar
a mesma notícia e fechar nesse coro, do
Sergio Moro, sem questionamento. Desde
a campanha das Diretas Já, isso era um
zelo da Folha, que beirava a paranoia. Nesse sentido de todo mundo dar a mesma
notícia, com as mesmas aspas, mesmo gráfico: não podia. E quero dar esse exemplo
da Folha, que sempre foi tão rigorosa, vi
várias vezes repórter ser repreendido por
trazer notícia combinada. Chega na Lava
Jato, isso vai para o espaço.
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Xico é
esperançoso
e acredita que
logo vamos "nos
vingar" desse
período pesado,
negacionista e
obscuro

Comeu na mão do juiz, do [Deltan]
Dallagnol e dos promotores o tempo inteiro, foram conduzidos. Até a gente chegar na Vaza Jato, não se tem uma matéria
significativa contestando nada. Voltando
ao mundo da Folha, que é o jornal que mais
conheço. Isso antes era obrigatório: “Pô,
vamos fazer só essa louvação o tempo inteiro?”. E na Lava Jato era a mesma notícia
que O Globo publicava e todas as mídias
publicavam. A mídia toda obedeceu às aspas, aos gráficos, aos power points, aquele
desastre lá do Dallagnol. Não teve um repórter escalado para fazer o contraponto,
para questionar se tudo aquilo era certo,
quando já tinha advogado reclamando que
o processo havia sido conduzido sem direito democrático de defesa, havia muitos
sinais. Todas essas desconfianças seriam
boas pautas para, pelo menos, ter um contraponto. Quando tem o contraponto é no
escândalo da Vaza Jato que, acertadamente, a Folha publicou em algumas edições,
creio até que por um certo sentimento de
culpa por não ter atentado em momento
algum para desvios da operação. Faltou
para a imprensa o contraponto, poderia
ter publicado infinitas matérias. Ter dado
essa santidade para os promotores e para
o Moro, sem questionamento, é um desastre para qualquer cobertura jornalística.
Temos discutido no Sindicato como
diferenciar o que é uma fake news e
o que é o interesse de uma empresa
de comunicação, que, às vezes, manipula, não faz a cobertura que deveria,
mas é diferente de fake news. Omitir
ou manipular uma notícia é diferente
de inventar uma notícia falsa. O que
você pensa em relação a isso?

Excelente reflexão que devemos ter.
Tem a fake news, que é a mentira declarada, e tem esse exemplo que dei agora:
todos os jornais com o mesmo gráfico e
a mesma matéria, quando o correto seria
ter um imenso contraponto a uma notícia.
Essa também é uma forma de manipulação. Concordo inteiramente com essa
preocupação de vocês. É muito mais sofisticada a manipulação do que a fake news,

BRUNO ALVES

A Lava Jato sempre pareceu mais uma
fonte manipulando jornalistas do que
jornalistas manipulando fontes, tinha
uma discussão de que assim conseguia vazamentos. Como você enxerga
a cobertura da Lava Jato pela imprensa brasileira?

QUANTO MAIS ANTIPETISTA UM
JORNALISTA FICAVA, MAIS CONSEGUIA
MELHORAR A VIDA NA REDAÇÃO,
TER MAIS DESTAQUE, ASSINAR MAIS
NA PRIMEIRA PÁGINA”
que é muito na cara, explícita, quase uma
pornochanchada. A manipulação é mais
sutil. Recomendo, inclusive, o livro do
Perseu Abramo, Padrões de manipulação
na grande imprensa. É um serviço mais
elaborado e sofisticado e, dentro desse
pacote, cabe o que vemos hoje, principalmente em eleições: o desequilíbrio
nos debates. Estamos criando debates
com pessoas que pensam a mesma coisa. Não tem o da esquerda e o da direita,
e quando tem é caricato. Essa forma que,
às vezes, a CNN faz é mais para fazer o
bafo, para fazer a festa na rede social, do
que a preocupação com o debate. A meu
ver seria uma coisa muito saudável, e não
deixa de ser também um fator de manipulação ter no debate um só pensamento.
Não há um debate em economia que fale
uma linha do Paulo Guedes. Os debates
passam pela questão moral, dão uma cutucada na ministra Damares, falam mal do
Flávio Bolsonaro, mas chegou no Paulo
Guedes... opa! Daí chega nessa coisa que,
a meu ver, não faz o menor sentido, que
é falar da ala ideológica, da ala técnica.
O Paulo Guedes é muito mais ideológico
do que qualquer um considerado da ala
ideológica, mais do que a Damares, em
certo sentido. Falar em política de arrocho é tão ideológico quanto a Damares.
Então, essa organização de debate com
um lado só é outra coisa que faz muito
mal ao jornalismo.

Vamos falar um pouco agora do futuro
do jornalismo. O pessoal mais antigo
era acostumado a apurar de outra
forma, com fontes, telefonemas. Hoje
percebo que não existe tanta checagem. Claro que isso também se deve
ao advento do Google, internet. O que
você espera do jornalismo?

Acho que, no geral, é mais uma linha de
montagem: manda email para assessoria,
pega “umas aspas”, vai montando uma caixa de texto, dentro de outra cultura. Não
é mais aquela velha cultura de fazer uma
fonte, cativar a fonte, ter informação exclusiva. Isso não significa que não haja jovens
fazendo excelente jornalismo, mesmo não
sendo um jornalismo mais clássico, com a
fonte, com apuração mais aprofundada. Eu
julgo que é uma minoria que faz esse trabalho mais aprofundado, pela precariedade
das redações. O foca, coitado, tem que fazer
o vídeo, escrever o texto, cobrar o escanteio, sair pra cabecear, e ainda postar em
rede social. Ele faz 11 mil trabalhos num só,
numa tarde, e isso se reflete diretamente na
qualidade do jornalismo que é feito. Além
da cultura de apuração e de reportagem
ser outra, ser menos aprofundada e mais
de montagem, a gente tem que considerar
que hoje tem que fazer dez pautas, texto e
vídeo, você é o câmera, o gravador, o bloquinho, é tudo ao mesmo tempo. Acho que
isso comprometeu muito e deixa o texto e
a apuração mais precários.

Estamos num momento de virtual
extinção das redações. Temos o fator econômico, que é o advento da
internet, com a chegada das multinacionais da tecnologia demolindo
as empresas tradicionais de mídia. E
o jornalismo, para fazer uma boa reportagem, precisa de muitos meios.
Como fazer jornalismo nessas condições, sem redação, como fazer jornalismo e sobreviver?

Enfrentamos esse momento de freelancer. Quem ainda faz reportagem com
mais fôlego, com tempo para apuração, é
a moçada mais velha, que virou freelancer
e sai vendendo matéria ora no Intercept,
ora na piauí, ora num jornal, e consegue
sobreviver. Porque se puxar isso pro chão
da fábrica, pra quem está entrando, para
o jornalista que está entrando na história,
eles não têm armas para fazer jornalismo.
Como já disse, tem que fazer tudo e ainda é
cobrado para dar twitter. É uma cobrança
miserável, absurda, é um ambiente zero
propício para fazer o bom jornalismo. Minha falta de jeito para as finanças não me
deixa ver qual é a saída para as redações,
ainda mais nesse confronto com rede social. Eu sei como se faz [jornalismo] numa
condição ideal que cheguei a fazer em
muitos momentos e reclamei muito, até
tinha motivos para reclamar, mas tinha
possibilidade de viagem, de ficar bem instalado, de ter tempo para apuração, que é
a condição adequada mínima, e sempre
acaba rendendo, rende muito. Não tem
um momento que isso não tenha rendido
grande jornalismo. Chegava ao ponto de
eu já ter as condições de viajar sem pauta
alguma. Me despachavam para o Nordeste,
sabendo, claro, os assuntos que estavam
rolando, mas sem pauta definida. Teve
uma matéria que fiz na Zona da Mata de
Pernambuco, no começo da discussão da
reforma da Previdência, no governo do
Fernando Henrique Cardoso, sobre como
os canavieiros jamais se aposentariam, porque começavam a trabalhar com 10 anos
e aos 30 estavam iguais aos personagens
de Morte e vida severina, enterrados. Para
essa eu saí sem pauta, mas como havia essa
discussão nos jornais me meti lá e fui para
feiras, botecos, praças, ouvir as pessoas.
Então, tinha esse luxo. Agora, na maioria
das vezes, mesmo quando tem viagem, o
repórter já vai com o título pronto, o que
é uma manipulação, você vai na obrigação
de voltar com aquele título.
■
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PRÊMIO VLADIMIR HERZOG 2020
E DAÍ?
Uma charge
que manifesta a
indignação pelo
descaso com a
humanidade

DUKE

Edição tem
recorde de inscritos
e novo prêmio
por Adriana Mendes

Neste ano, em que a liberdade de expressão e tantos jornalistas
foram atacados, o prêmio que reconhece trabalhos sobre
direitos humanos e democracia, avaliou mais de mil trabalhos

GABRIELA BILÓ/O ESTADO DE S. PAULO

A repórter fotográfica Gabriela Biló, do
jornal O Estado de S. Paulo, quando soube
que haveria uma manifestação com a presença do presidente, em plena pandemia,
resolveu seguir o presidente o dia inteiro. “Era um absurdo aquela multidão, no
meio de uma pandemia, eu tive medo de
me contaminar, usei todas as medidas de
proteção, mas estava ali, exposta”, conta
Gabriela, que queria registrar uma imagem emblemática de Bolsonaro e deixou
sua lente focada nele, o tempo inteiro. E
assim fez a foto (menção honrosa) Presidente viral, o momento exato em que
ele tosse e revira os olhos, sem máscara,
com a mão na boca. “Acho que o fotojornalismo é isso, você conseguir traduzir
a sua intenção, o que você pensa e sente,
numa imagem”, completa.
Essas histórias e os relatos dos bastidores das reportagens, ensaios fotográficos
e charges estão em vídeos, gravados por
todos os finalistas. A roda de conversa entre os vencedores pode ser conferida no
site www.premiovladimirherzog.org, assim
como todos os trabalhos dos finalistas.

Prêmio Especial

PRESIDENTE VIRAL: Foco nas expressões de Bolsonaro para traduzir sua presença em manifestação, em plena pandemia

A

42ª edição do Prêmio Jornalístico
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi um marco. Com
mudanças estruturais, recorde de
inscrições e a criação de um novo prêmio,
a organização trabalhou de forma remota,
assim como também foram realizadas a
premiação e a roda de conversa entre os
vencedores. Foram adaptações necessárias
em tempos tão caóticos e incertos de pandemia por covid-19. Considerado um dos mais
significativos do País, o Prêmio Vladimir
Herzog reconhece, desde a sua primeira
edição, em 1979, trabalhos que valorizam
a democracia e os direitos humanos.
Essa edição contou com número histórico de inscrições. Foram 1.060 produções,
divididas em seis categorias: artes (ilustrações, charges, cartuns, caricaturas e quadrinhos), fotografia, produção jornalística
em texto, produção jornalística em vídeo,
produção jornalística em áudio e produção

jornalística em multimídia. Em 2020, os
ataques aos direitos humanos, liberdade
de expressão e democracia foram recorrentes e intensos. O recorde de material
inscrito mostra como os profissionais da
comunicação trabalham arduamente para
manter os direitos adquiridos e denunciar
todos os ataques sofridos, vindos até mesmo do governo federal.
A organização também criou uma premiação específica para esta edição, concedida a uma ação realizada por 109 chargistas, em defesa da liberdade de expressão,
personificada na figura de Aroeira, que
teve uma charge criminalizada pelo poder
estatal. Os ilustradores fizeram uma charge continuada e a comissão organizadora
resolveu criar o Prêmio Destaque Vladimir
Herzog Continuado, reconhecendo esse
esforço criativo, de denúncia pela arte,
e solidário de outros profissionais. “Vai
criminalizar o Aroeira? Me criminaliza

também” – foi a mensagem dada pelas
109 peças inscritas por artistas do traço,
integrantes do movimento da Charge Continuada #SomosTodosAroeira.

Menção honrosa

“É uma charge que não tem humor,
não faz brotar o riso”, define o chargista
Duke, que recebeu menção honrosa pelo
trabalho E daí?.
Duke conta que, normalmente, no
processo criativo costuma descartar a
primeira ideia e buscar outras formas de
expressar a opinião. “Em relação àquele
fato já me veio a imagem do Bolsonaro
em cima de uma montanha de mortos
dizendo: ‘E daí?’. Uma charge que revela
nossa indignação, a nossa revolta diante
do descaso pela vida, pela ciência, pela
humanidade, uma charge que apenas
retrata um momento tão triste do nosso
país”, completa o artista.

Desde 2009 as instituições promotoras
retomaram a proposta original do prêmio,
que previa homenagear a cada edição personalidades ou jornalistas com atuação
destacada no período, assim como pelos
relevantes serviços prestados às causas da
democracia, paz, justiça e direitos humanos. Os homenageados desta edição são a
cartunista Larte, uma das mais importantes artistas do traço do Brasil; a filósofa
Sueli Carneiro, referência nos estudos
sobre raça e gênero; e o jornalista Luiz
Gama (in memoriam), ativista incansável
na luta contra o regime escravocrata.
Nessas últimas quatro décadas já foram
homenageados Lourenço Diaféria (in memoriam), David de Moraes, Audálio Dantas, Elifas Andreato, Alberto Dines, Lúcio
Flavio Pinto, Perseu Abramo (criador do
prêmio, in memoriam), Marco Antônio Tavares Coelho, Raimundo Pereira, Sandra
Passarinho, Rubens Paiva (in memoriam),
Mino Carta, Mauro Santayana, Daniel Herz
(in memoriam), Eduardo Galeano (in memoriam), Elio Gaspari, Cláudio Abramo (in
memoriam), Tim Lopes (in memoriam),
D. Paulo Evaristo Arns (in memoriam),
Rose Nogueira, Bernardo Kucinski, Patrícia Campos Mello, Glenn Greenwald
e Hermínio Sacchetta (in memoriam). ■
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FOTOJORNALISMO

A morte
em
domicílio

Reportagem de Yan Boechat
foi a vencedora do 42º Prêmio
Vladimir Herzog na categoria
“Fotografia”
por André Freire
fotos Yan Boechat

Q

uantas mil palavras seriam necessárias para relatar o
que registraram as imagens captadas pelo repórter fotográfico Yan Boechat no auge da pandemia do novo
coronavírus em Manaus? Yan conta que chamou a sua
atenção a declaração do prefeito de Manaus, de que o número
de mortes em residências estava crescendo, indicativo que o
sistema de saúde estava colapsando.
Para o jornalista, estava dada a pauta. Comprou uma passagem de avião, contratou o hotel por conta própria e, decidido a
fazer uma abordagem diferente das coberturas fotográficas que
vinham sendo feitas, procurou o Serviço Funerário Municipal,
que atende a população pobre. Durante mais de uma semana
acompanhou os profissionais da saúde recolhendo os corpos
em residências, pelos bairros da cidade.
O resultado foi a reportagem fotográfica premiada no 42º
Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, da

qual fazem parte as imagens desta página e da seguinte. A premiação consagra uma matéria crua, implacável e, sobretudo,
reveladora da dimensão da tragédia humana evidenciada pela
covid-19. E também do vigor da reportagem fotográfica para
expor os fatos sociais.
A matéria vai muito além das questões relativas à pandemia.
Descreve o cenário socioeconômico e como as desgraças se ampliam
quando recaem sobre a população pobre, negligenciada pelas políticas públicas, fragilizada pela desigualdade social, pela espoliação
de direitos, como consequência da exploração histórica a que o
sistema submete essas pessoas.
São as imagens bem apuradas pelos enquadramentos e planos
escolhidos que revelam a precária condição de vida dessa população, traduzida pelas habitações desconfortáveis, pelo mobiliário escasso, pela iluminação tênue, compondo o retrato da
desigualdade e da injustiça social inaceitáveis.
■
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ARTIGO

Em defesa do
jornalismo
profissional
por Paulo Zocchi*

N

a última edição do Unidade,
no artigo “A falácia do jornalismo profissional”, o jornalista
e professor Laurindo Leal Filho, membro do nosso Conselho Editorial, questiona o termo “jornalismo
profissional”.
Seu alvo primordial são as empresas
de comunicação, que se apropriam da
expressão para fins de concorrência. Mas,
no texto, Lalo desenvolve seus argumentos
a ponto de colocar em questão a validade
do próprio conceito de “jornalismo profissional”. “É uma categorização estranha,
adjetivando a prática jornalística não mais
por seu conteúdo, mas pela relação laboral”, afirma.
Considero necessário defender a validade desse conceito, base de nossa
identidade e da construção de uma rede
de direitos e garantias. Pretendo, então,
fazer o debate neste espaço.
É importante lembrar, logo de início,
que o nosso é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo.
Cada palavra deste nome tem seu sentido
e lugar. Houve discussão sobre o tema no
momento de criação da própria entidade,
em 1937. Seus fundadores debateram: seria o nosso um sindicato de trabalhadores
assalariados ou de profissionais liberais?
Definiu-se que seria de assalariados, trabalhadores, ou seja, de jornalistas profissionais.

Base constitucional

O conceito de jornalismo profissional
está ligado ao fato primordial de que o jornalismo é uma profissão. Após uma longa
trajetória, com idas e vindas, é hoje no
Brasil uma profissão regulamentada por
lei (mesmo se há muito a ser recuperado,
aprimorado e atualizado na legislação),
com registro oficial, funções definidas,
deontologia e Código de Ética.
Entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição brasileira,
está descrito, no artigo 5º, inciso XIV, que
“é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional”. Como se vê, a Carta liga o direito universal à informação ao jornalismo
como profissão, e dá previsão institucional
ao mecanismo democrático do sigilo de
fonte, ferramenta básica para a prática
do jornalismo – que não é garantido em
muitos países.
A legislação que regulamenta o jornalismo profissional prevê sua abrangência
e natureza, as funções profissionais, a
jornada de trabalho específica e prevê o
registro profissional. Com base nisso, os
jornalistas são representados por sindicatos, presentes em todos os Estados, que
negociam convenções e acordos coletivos
– estabelecendo direitos e garantias como
pisos salariais, reajustes de vencimentos,
auxílios para alimentação ou creche,

NO BRASIL, JORNALISMO É PROFISSÃO REGULAMENTADA
POR LEI (MESMO SE HÁ MUITO A SER APRIMORADO
NA LEGISLAÇÃO), COM REGISTRO OFICIAL, FUNÇÕES
DEFINIDAS, DEONTOLOGIA E CÓDIGO DE ÉTICA

complementação de salário em caso de
afastamento, horas extras diferenciadas,
entre muitos outros. Além disso, em sua
ação cotidiana, os sindicatos se opõem a
demissões, atuam contra a violência, e, no
caso recente da pandemia, por exemplo,
agiram para exigir das empresas condições
de segurança sanitária.
É deste edifício de direitos e garantias,
essenciais para a prática jornalística, que
estaríamos abrindo mão ao abandonar o
conceito de jornalismo profissional.

A falácia das empresas

Em seu artigo, Lalo critica com razão as
empresas de comunicação, pois buscam
usurpar o conceito de jornalismo profissional em seu próprio benefício, para
fins de concorrência. Para atender a seu
objetivo, distorcem o conceito.
Em matéria sobre o tema, na Folha de
S. Paulo, intitulada “Jornalismo profissional é mais confiável para eleitores”
(10/10/2020), que reporta uma pesquisa
do DataFolha, lê-se: “(...) os eleitores de
São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife
confiam mais no jornalismo e nos meios
de comunicação profissionais do que
na mídia digital e redes sociais”. Essa
abordagem, tratando os veículos digitais como alheios ao “jornalismo profissional”, é reiterada no jornal e abusiva:
ninguém pode contestar a seriedade e
consistência do Jornal GNN e de The
Intercept Brasil, entre muitos outros,
como veículos jornalísticos.
Não se deve, entretanto, abandonar o
conceito às empresas, cunhado que foi
inclusive para enfrentá-las. Essa questão
se liga à origem de nossa profissão, de
nosso sindicato e àquela discussão dos
anos 1930/1940. Naquele momento, uma
forma de o emergente patronato da área
de comunicação explorar a sua mão de
obra no fazer jornalístico era tratar a
atividade como uma espécie de “bico”,
destinado a profissionais como bancários
ou servidores públicos, por exemplo, que,
depois do expediente, iam até a redação
completar sua renda com algumas horas
de trabalho no jornal.
Os profissionais agrupados no Sindicato combatiam esse cenário, buscando
formas de qualificar a atividade jornalística e lutando por um “jornalismo
profissional” sólido, com condições
particulares de acesso, que então eram
elaboradas. Nasceu disso, ao longo do

tempo, a obtenção de pisos salariais, a
delimitação de jornada de trabalho, a expansão do vínculo empregatício – condições essenciais para que os jornalistas
se dedicassem à atividade como meio de
vida e para que o jornalismo pudesse se
desenvolver como profissão.

Comunicação digital

A chegada da comunicação digital provocou forte impacto. A tecnologia traz
novas ferramentas de apuração, gravação, redação e edição e amplia muito a
produtividade do trabalho em comunicação. É um avanço que reforça o jornalismo profissional. Ao mesmo tempo, com
o advento das redes sociais, as pessoas se
expressam de forma ampla, por meio de
textos, gravações, áudios, vídeos, mas isso
não se confunde com o jornalismo como
atividade profissional (embora tenhamos
de aprofundar a discussão sobre grupos
de comunicação não profissionais que se
multiplicam, atuando sobretudo em segmentos carentes de informação).
Nas sociedades contemporâneas, globalizadas e complexas, o jornalismo é uma
atividade essencial, como o contexto de
pandemia evidenciou. Pelos meios vultosos necessários para a sua realização, tem
de ser também profissional.
Se quiser ser relevante, profundo e
perene, precisa se dotar de estruturas
permanentes e de meios financeiros
que permitam a profissionais assalariados plena dedicação a pesquisas, viagens,
entrevistas e apuração de informações de
interesse público que, eventualmente,
setores sociais querem impedir que sejam tornadas públicas. Isso pode se dar,
considerando-se a necessidade de democratizar a informação em nosso país,
pelo desenvolvimento da comunicação
nas esferas estatal, pública e privada, e
pelo fomento de novas formas de financiamento – como a Fenaj propõe com a
taxação das plataformas digitais –, que
incluam critérios de regionalização e
pluralidade para a necessária expansão
do jornalismo profissional.
■
* Paulo Zocchi é presidente do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais no Estado de
São Paulo e vice-presidente da Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Funcionário da Editora Abril, tem 37 anos de atuação
profissional, tendo passado pela Folha de
S. Paulo e TV Bandeirantes.
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INTERNACIONAL

Julian
Assange,
prisioneiro
político

DAVID G SILVERS/CHANCELARIA DO EQUADOR

Assange está
impedido de falar
adequadamente
com seus
advogados e
participa de
audiências
judiciais dentro
de uma jaula de
vidro

Preso arbitrariamente
na Inglaterra, o autor de
revelações sobre crimes de
guerra cometidos pelos EUA
será sentenciado em 4/1/2021 e
corre o risco de ser extraditado
a pedido de Trump
por Pedro Estevam da Rocha Pomar e
Pedro Zavitoski Malavolta

O

ano de 2021 poderá começar
pessimamente para as liberdades
democráticas e particularmente para o jornalismo. No dia 4
de janeiro, a juíza Vanessa Baraitser, do
Tribunal Criminal Central de Londres
(Old Bailey), deverá anunciar se o jornalista australiano Julian Assange será
extraditado para os Estados Unidos, como
deseja o governo do republicano Donald
Trump, ou libertado, como reivindicam
milhares de apoiadores de Assange na
Inglaterra e do mundo todo.
Enquanto isso, Assange, um dos mais
importantes jornalistas do mundo, continuará encarcerado na prisão de segurança
máxima de Belmarsh, nos arredores da
capital britânica. Ele está impedido de se
comunicar adequadamente com seus advogados e tem participado das audiências
no tribunal dentro de uma jaula de vidro.
Está em regime de “prisão preventiva”
desde abril de 2019, quando foi expulso
da embaixada do Equador em Londres
– por decisão do presidente equatoriano
Lenin Moreno após “tratativas” com o
governo de Theresa May – e capturado
pela polícia inglesa.
O caso Assange é mais um exemplo do
lawfare típico dos tempos neoliberais:
uma perseguição judicial que atropela
os princípios mais elementares do direito. O lawfare vem sendo utilizado contra
os ex-presidentes Lula, Rafael Correa
(coincidentemente, quem concedeu asilo
ao jornalista na embaixada equatoriana
em Londres), Cristina Kirchner e outras
personalidades políticas progressistas
da América Latina — e sempre envolve
participação direta ou indireta dos EUA.
No caso Assange, o cerco contou com o
envolvimento direto de dois aliados de
Washington: Suécia e Inglaterra.
A engrenagem montada contra o jornalista começou a funcionar em agosto de
2010, quando a Suécia emitiu um manda-

do de prisão internacional contra ele por
estupro e agressão sexual, solicitando sua
extradição à Inglaterra, onde Assange se
radicara e onde desenvolvia suas atividades à frente do WikiLeaks, site jornalístico
investigativo que publicou centenas de milhares de comprometedores documentos
secretos dos EUA (e que envolvem outros
países, como a própria Inglaterra). Em dezembro daquele ano, ele se apresentou à
polícia e permaneceu detido até conseguir
liberdade sob fiança, dez dias depois. O
processo judicial de extradição, porém,
prosseguiu. Foi para escapar à extradição,
decidida em maio de 2012 pela suprema
corte britânica, que Assange pediu e obteve asilo político na embaixada do Equador,
em agosto seguinte.
O tratamento concedido ao jornalista
pelo Reino Unido deixou claro desde cedo
que ele não era um réu comum, mas um
alvo político cuja prisão era cobiçada pelos EUA. A recusa a uma solução diplomática que permitisse a saída de Assange
rumo ao Equador (durante o governo de
Correa), ou a outro país que o aceitasse,
revela a atitude profundamente hostil do
governo britânico. Seu encarceramento
em Belmarsh é claramente desproporcional, especialmente depois que a Suécia
arquivou a investigação contra ele, em
novembro de 2019.
Agora, não há mais disfarces: a outra
parte do atual processo contra Assange é
o governo dos EUA, que o acusa de conspiração e outros crimes. Os EUA jamais
perdoariam a revelação, pelo WikiLeaks,
de crimes de guerra cometidos por suas
forças armadas no Iraque contra civis desarmados. Nem a divulgação de atos de
espionagem praticados contra diversos
países. Personagens corajosos como Chelsea Manning (chamada Bradley antes da
transição de gênero), Edward Snowden
e Julian Assange provocaram a desconstrução da imagem benevolente cuidadosa-

PRISÃO E EVENTUAL
CONDENAÇÃO DO
FUNDADOR DO WIKILEAKS
REPRESENTAM
PRECEDENTE GRAVÍSSIMO
PARA O EXERCÍCIO DO
JORNALISMO E PARA AS
LIBERDADES DEMOCRÁTICAS
NO MUNDO TODO

mente construída dos EUA e um enorme
estrago nos interesses imperiais – por isso
são perseguidos.
Os direitos do réu não estão sendo
respeitados, a começar pela isenção dos
magistrados. A “juíza-chefe” ou supervisora do caso Assange, Emma Arbuthnot,
é esposa do ex-ministro da Defesa britânico lord James Arbuthnot, ativista da
organização conservadora Henry Jackson
Society (HJS), que recebeu financiamento
do Ministério do Interior, como informaram Matt Kennard e Mark Curtis, do site
Declassified UK. Alinhada aos “neocons”
norte-americanos, a HJS já foi exposta
em vazamentos do WikiLeaks.
Frente a tamanho conflito de interesse, como acreditar num julgamento justo? Antes de se retirar da linha de frente
do caso, a juíza Emma Arbuthnot tomou
decisões totalmente desfavoráveis ao réu.
A juíza Vanessa Baraitser, que assumiu o

caso, é sua subordinada hierárquica, e o
modo como vem conduzindo o processo
não infunde otimismo.
“A atmosfera era chocante. Digo sem
hesitar; eu já estive em muitos tribunais e
raramente vi tamanha corrupção do devido processo; isso é vingança propriamente dita”, declarou recentemente sobre as
audiências do caso o renomado jornalista
e documentarista inglês John Pilger. “No
julgamento de Assange, o réu estava enjaulado em um vidro grosso, tendo que
engatinhar de joelhos para uma abertura
no vidro, supervisionado por um guarda
para fazer contato com seus advogados”,
explicou, em entrevista publicada no site
Arena. “No entanto, seu crime é ter realizado um serviço público épico: revelar
o que temos direito de saber, as mentiras
dos nossos governos e os crimes que eles
cometem em nosso nome.”
O relator especial sobre tortura da ONU,
Nils Melzer, que acompanha o caso desde
final de 2018, acredita que Assange exibe “sintomas de tortura psicológica”. Em
entrevista para Agência Pública no início
deste ano, Melzer afirmou que ele pode
sofrer tortura nas prisões dos EUA, caso
seja extraditado.
Como assinala o manifesto Speak Up for
Assange, a prisão e a eventual condenação
do fundador do WikiLeaks representam
um precedente gravíssimo para o exercício do jornalismo no mundo todo, bem
como para as liberdades democráticas
em geral. Caso Assange seja extraditado
para os EUA, ele correrá alto risco de
ser novamente processado sem direito a
ampla defesa e de ser condenado a uma
longa pena de prisão. Restará aberta uma
“avenida” para que jornalistas de qualquer país que contrariem os interesses
dos EUA (ou de aliados) tornem-se alvo
de perseguições com vistas à sua neutralização ou encarceramento.
No contexto presente de ataques ao
jornalismo no Brasil e no mundo, tomar
posição pública em defesa de Assange é
fundamental. Até porque Trump, inimigo declarado do jornalismo, é a grande
referência do neofascista Jair Bolsonaro.
Como diz o manifesto Speak Up for Assange: “Os tempos perigosos exigem um
jornalismo valente”.
■
Convidamos você a assinar o manifesto,
basta acessar:
• https://speak-up-for-assange.org/
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BOLETIM

RESENHA

•A
 cesse pelo
QRCode a íntegra
das matérias no
site do sindicato
www.sjsp.org.br

Estão em curso negociações em diferentes empresas e setores econômicos do
estado. Em todas, num cenário difícil, a
categoria defende a manutenção dos valores reais dos salários (um desafio no ano
da Medida Provisória 936, depois transformada em lei), a permanência dos direitos
já conquistados nos acordos e convenções
coletivas de trabalho e novas cláusulas
que regulamentem questões prementes,
como o home office e controle de jornada.
Acompanhe em • www.sjsp.org.br

Rádio e TV: pauta foi
entregue às empresas

Os jornalistas reivindicam a reposição
da inflação do período e mais 4,5% (perdas
entre 2015 e 2017). Entre as cláusulas sociais, o principal debate é sobre a escala de
trabalho aos finais de semana. Como consta hoje na Convenção, as empresas podem
escalar os jornalistas 12 dias seguidos e os
domingos trabalhados são compensados
como um dia comum, prejudicando a categoria. A data base é 1º de dezembro, mas
a negociação ainda não começou.

Jornais e revistas do interior

Depois de quatro meses de prorrogação
da Convenção Coletiva (a data base do setor
foi em 1º de junho, em meio à pandemia, e a
categoria propôs adiar a negociação), as empresas propuseram zero de reajuste e nada
de PLR. A categoria rejeitou a proposta em
assembleia no dia 4 de novembro, enviou
uma contraproposta, e a campanha segue.

EBC quer mexer em 16 direitos

Na campanha salarial construída em
unidade entre radialistas e jornalistas de
SP, RJ e DF, com data base em 1º de novembro, a empresa propôs 0% de reajuste
e quer piorar 16 cláusulas. A desculpa é
a Lei Complementar 173, que congelou
salários de servidores. Mas várias cláusulas não têm qualquer relação com isso
(como a tentativa de criar um banco de
horas lesivo aos trabalhadores), e a lei
tem sido questionada em diversas ações
na administração pública direta.

RTV Cultura: 35% de perdas
salariais

Junto com os radialistas, os jornalistas seguem combatendo pela existência
de um Acordo Coletivo. Há quatro anos,
depois de uma forte greve, o Judiciário
estabeleceu 29 cláusulas de trabalho que
vigoraram até 31 de agosto deste ano. Os
sindicatos tiveram uma audiência com o
presidente da Fundação Padre Anchieta,
e as tratativas seguem.

Negociações em curso na TVT

Também com os radialistas, a campanha avançou na reposição da inflação nos
salários, mas a categoria profissional não
concorda em retirar a PLR.

Jeferson
Tenório e
o lugar do
autor negro
por João Marques

J

eferson Tenório é o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre deste
ano. Nos 66 anos da tradicional feira literária, o escritor e professor
de Literatura, nascido no Rio de Janeiro
e radicado na capital gaúcha, é o primeiro
negro a receber tal honraria. E por que
demorou tanto? Seu mais recente livro,
assim como seus dois primeiros romances,
dão algumas respostas.
O mais antigo, O beijo na parede (Editora
Sulina, 136 págs.), lançado em 2013, é a
história de João, que aos 10 anos perde
a mãe (negra), morta por câncer, depois
muda-se do Rio de Janeiro para Porto
Alegre, e lá perde o pai (branco), que se
mata, enforcado. Órfão, é levado para um
abrigo, de onde foge; na rua, faz amigos
adultos, amadurece prematuramente e
passa a morar em um cortiço. É o próprio João quem conta, com ternura, sua
triste história; pessoalmente, me agradam
narradores crianças, e esse conquista o
leitor já no primeiro capítulo.
O segundo, lançado em 2018, Estela sem
Deus (Editora Zouk, 208 págs.), conta o
percurso de uma menina negra, dos 13
aos 16 anos. Questionadora, ela quer ser
filósofa, pois soube que “os filósofos são
pessoas que pensam na vida”. Vivia em
Porto Alegre com a mãe, que, sem condições econômicas de cuidar dos filhos, os
leva para ficar um tempo com a madrinha,
de família evangélica, no Rio de Janeiro.

Lá, enfrenta o preconceito, os conflitos
com a religião, a busca da sexualidade,
sofre com a falta da mãe e vive uma relação ambígua com o pai, sempre ausente.
Já em seu mais recente, O avesso da
pele (Companhia das Letras, 192 págs.),
lançado em setembro, o narrador Pedro
refaz a história da família, a partir dos
objetos pessoais encontrados no apartamento do pai, professor de Literatura
de uma escola pública de Porto Alegre,
negro, morto em uma abordagem policial. A narrativa reconstrói, principalmente, o percurso do pai, resgatado e
imaginado a partir de seus objetos – “é
com eles que te invento e te recupero”
–, e também é a ele que o narrador se
refere, quando o trata por “você”, como
se fosse uma carta dirigida ao pai e, por
vezes, destinada ao leitor.
O autor viveu também esse tipo de abordagem policial, pela qual passa o pai do
narrador, e que é rotina para o jovem negro. Uma vez, por exemplo, ele tinha 18
anos e foi abordado de forma violenta,
quando voltava, de madrugada, do trabalho numa pizzaria, num bairro de classe
média; outra vez, em 2016, já professor de
Literatura, esperando uma carona, sofreu
abordagem “educada”, pois os policiais
tinham recebido denúncia sobre um homem suspeito parado na rua.
A partir de 2017, cresceu a pressão pela
participação de mais afrodescendentes
na Feira do Livro, não só para falar de literatura negra mas, também, para ocupar
o lugar negado pela hegemonia branca
e naturalizar a sua presença em todos
os debates literários. Durante a feira
daquele ano, junto com o poeta gaúcho
Ronald Augusto, Jeferson Tenório, que
foi o primeiro cotista negro formado pela
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, escreveu uma série de artigos, pressionando a organização, e os resultados
vêm aparecendo.
■

DICAS DE LEITURA
Estão matando os meninos
Raimundo Carrero
Iluminuras, 128 págs.

Escrito durante o isolamento social da
pandemia, novo livro de contos do escritor
pernambucano denuncia o genocídio de
meninos e meninas, moradores das periferias brasileiras.

Maboque

Tina Vieira
Todavia, 208 págs.

Romance de angolana radicada no Brasil
que se passa em Portugal, onde vive a protagonista, na África, pelas memórias paternas, e no Brasil, onde o pai se instalou.

Solução de dois estados
Michel Laub
Cia das Letras, 248 págs.

Romance histórico recente, sobre o ódio
e o perdão, começa durante o governo
Collor, se estende até os dias de hoje e
conta a história de dois irmãos às voltas
com uma herança da família.

Quatro passos sobre
o vazio
Marcia Tiburi
Editora Nós, 64 págs.

Em quatro breves narrativas, que flertam com distopia, a escritora e filósofa
gaúcha se apoia na ideia de que a literatura é capaz de compreender coisas que
a ciência demora a provar.

Histórias ao redor
Flávio Carneiro
Editora Cousa, 162 págs.

Coletânea de crônicas do autor goianiense, publicadas no jornal O Popular, apresenta série de experiências de sua relação
com a literatura e mostra a capacidade que
tem a palavra de significar o mundo.

DICAS DE FILMES por Cineclube Vladimir Herzog
A nossa bandeira jamais
será vermelha
(BRA, 2019)
Pablo López Guelli

Documentário mostra a luta de jornalistas independentes para romper o embargo informativo imposto por seis famílias
que dominam o sistema de informação
do Brasil.
(YouTube Filmes)

O Gambito da Rainha
(EUA, 2020)
Scott Frank

Com o nome inspirado em uma jogada
muito rara no xadrez, baseada em romance
de Walter Tevis, série apresenta trajetória
de garota órfã e sua passagem dolorosa da
infância para a vida adulta.
(Netflix)

Mrs. América

Abraço - a única saída é
lutar (BRA, 2019)

Série apresenta o movimento pela Emenda dos Direitos Iguais, na década de 1970,
nos Estados Unidos, e a reação liderada
pela ativista conservadora Phyllis Schlafly.

Produzido pelo movimento sindical, baseado em fatos reais, filme mostra a saga
de professora que enfrenta a oposição, o
machismo e lidera importante movimento grevista. (Apple TV, Google Play, NOW,

(EUA, 2020)
Dahvi Waller

(Fox Play)

DF Fiuza

Looke, Vivo Play e YouTube Filmes)

DIVULGAÇÃO

Campanhas salariais:
defesa dos salários e direitos

Série com Tainá Müller aborda
violência doméstica e abuso

Bom dia, Verônica
José Henrique Fonseca

(BRA, 2020)

Série policial brasileira trata de temas
como violência doméstica e abuso, com
Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila
Morgado.
(Netflix)
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JORNALISMO SOB ATAQUE

Monitoramento de discursos, entrevistas e postagens em redes
sociais feito pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)

JAIR BOLSONARO

ataca a imprensa uma vez por dia

299 DECLARAÇÕES OFENSIVAS
ao jornalismo, de janeiro a
setembro deste ano

38 CASOS REGISTRADOS
REPRODUÇÃO

como “ataque a jornalista”, que
acontece quando Bolsonaro
se dirige diretamente a algum
profissional da mídia

Carteirinha do Sindicato dos Jornalistas de Pagu, sindicalizada sob o número 429

Pagu,
jornalista
libertária
por Solange Santana

A

trajetória libertária e irreverente
da jornalista, artista de letras e
pincéis, feminista e militante comunista Patrícia Rehder Galvão
– Pagu – começou bem cedo.
Nascida em 9 de junho de 1910, em São
João da Boa Vista (SP), sua família mudou-se para São Paulo em 1912. Aos 15 anos,
sob o pseudônimo de Patsy, já escrevia
artigos para o Brás Jornal.
Patrícia Galvão também foi desenhista
e ilustradora, com trabalhos publicados
na Revista de Antropofagia, que circulou
entre 1928 e 1929. Nessa época, aproximou-se de artistas do movimento antropofágico, em especial do casal Tarsila do
Amaral e Oswald de Andrade, com quem
se casou depois, chocando a sociedade
conservadora.
Aos 20 anos, participou dos incêndios de
protesto, no bairro paulistano do Cambuci,
contra o governo provisório de Getúlio
Vargas. Filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, no qual iniciou sua participação na
cidade de Santos, quando lá morou pela
primeira vez. Pagu integrava o Socorro
Vermelho, uma entidade que atuava na
segurança e socorro aos grevistas.
Em 25 de setembro de 1930, nasce
Rudá de Andrade, filho da jornalista com
Oswald. Com o marido, lança o jornal O
Homem do Povo, onde fazia a seção Mulher do Povo, com assuntos relacionados
ao feminismo na ótica da luta de classes.
Durante ação numa greve de estivadores, onde o amigo estivador Herculano de
Souza morre em seus braços, a jornalista
é presa pela polícia de Getúlio, iniciando
uma contagem de 23 encarceramentos ao
longo de sua vida.
Sob o pseudônimo de Mara Lobo, publica, em 1933, Parque Industrial, considerado
o primeiro romance brasileiro a ter operários como protagonistas. Muitos anos após,
o romance seria publicado também nos
Estados Unidos (1994) e na França (2015).

Pagu fez coberturas jornalísticas nos Estados Unidos, Japão e China. Na França,
frequentou a Universidade de Sorbonne
e, em 1935, filiou-se ao Partido Comunista
Francês. Quase deportada para a Alemanha nazista, é repatriada com ajuda do
embaixador Souza Dantas.
Regressando ao Brasil, separa-se de
Oswald de Andrade e mantém sua atuação jornalística e contestatória à ditadura. Patrícia é torturada e presa por
cinco anos.
Na prisão, rompe com o Partido Comunista Brasileiro e adere à linha socialista
trotskista. Depois, integra a redação do
jornal Vanguarda Socialista, junto ao jornalista Geraldo Ferraz, que viria tornar-se
seu segundo marido. Dessa união, em 18
de junho de 1941, nasceu o segundo filho
de Pagu, Geraldo Galvão Ferraz.
Após quatro anos, publicou com Geraldo
Ferraz o romance A Famosa Revista e começa a colaborar no suplemento literário
do Diário de S. Paulo.
Nas eleições de 1950, concorreu a uma
vaga de deputada estadual, mas não foi
eleita. Dois anos depois, entra na Escola
de Arte Dramática de São Paulo e passa a
levar seus espetáculos a Santos, para onde
se mudou.
Na cidade, trabalhou para o jornal A
Tribuna, onde chefiou o departamento de
Artes. Fez campanha para a construção
do Teatro Municipal e incentivou grupos
amadores e jovens talentos, como o ator e
dramaturgo Plínio Marcos e o compositor
Gilberto Mendes.
Era crítica de arte em 1960, quando descobriu um câncer no pulmão. Morreu aos
52 anos, no dia 12 de dezembro de 1962.
Vários trabalhos inéditos foram organizados e publicados após sua morte,
como os contos policiais em Safra Macabra, escritos, com o pseudônimo King
Shelter, para a revista Detective, editada
por Nelson Rodrigues.

Sala Pagu

Sua atividade jornalística de denúncia
da exploração sofrida pelos trabalhadores,
sua luta contra toda forma de opressão,
além da estreita ligação com a vanguarda
cultural, fizeram com que o Sindicato dos
Jornalistas de SP a homenageasse denominando a sala principal de sua subsede
em Santos como “Sala Pagu”. A instalação
da placa alusiva está programada após o
retorno do atendimento presencial. ■

Fonte: Fenaj

COLUNA DO JUCA

Passa o boi,
passa a boiada
por Juca Kfouri

MESMO
ASSUSTADA,
A MÍDIA VOLTA
A DAR SINAIS
DE QUE SUPORTA
CONVIVER COM O
OBSCURANTISMO
DESDE QUE
MENOS TÓXICO

A

boiada vem passando não é de hoje. A boiada
começou a passar com o impeachment de Dilma
Rousseff. Seguiu célere no período Temer e avançou
durante a campanha eleitoral que resultou nisso
que está aí, diante de ensurdecedor silêncio de nossa grande imprensa.
Tudo valia para tirar o PT do governo, mesmo que, com
todos os seus defeitos, jamais ameaçasse a democracia
brasileira.
Na verdade, tirar o PT do poder era essencial, repita-se,
apesar de seus defeitos, por suas qualidades, a de incluir os
que sempre estiveram fora do jogo nacional.
Veja que, mesmo assustada, a mídia volta a dar sinais
de que suporta conviver com o obscurantismo desde que
menos tóxico como ameaçava até a prisão de Queiroz.
Afinal, para quem normalizou o não te estupro porque
você é feia, as arrobas dos quilombolas, o prefiro filho morto
a filho gay, matar a petelhada, saudações às milícias, asfixiar a Globo e a Folha, até os mais de 155 mil mortos pela
pandemia fazem menos barulho do que quando chegamos
aos 100 mil.
Porque para evitar o PT optou-se pelo fascistoide ex-capitão expulso do Exército em vez do democrático professor
universitário. Verdadeiramente um espanto!
Digamos que você também odeie o PT, mas responda
francamente: com quem prefere almoçar, com Jair Bolsonaro ou com Fernando Haddad?
Daí a frase eloquente de um dos mais ativos defensores
dos direitos humanos no país, o advogado José Carlos Dias:
“Só o Bolsonaro para me fazer votar no PT”.
Eis que estamos hoje às portas de eleições municipais
essenciais para garantirmos as de 2022 e às voltas com
brutal divisão das forças progressistas, mais preocupadas
em criticar os que nos são próximos do que os inimigos.
Rodamos feitos baratas tontas, perdemos tempo com
factoides e temos sido incapazes de sair de nossas bolhas,
de mostrarmos para quem mais precisa o engodo de que
foram vítimas em 2018.
A radicalização só interessa aos radicais e, neste campo,
os inimigos são mais fortes, pois têm a máquina e as armas
nas mãos.
Queimam a Amazônia, queimam o Pantanal, queimamos
as pestanas para encontrar como virar o jogo e só vemos
a base do governo genocida se manter, surda aos apelos
civilizatórios.
Ou reagimos já, ou será tarde demais.
■
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por Laerte

Motivo nunca falta para o
Unidade publicar a arte de
Laerte. Mas, nesta edição, o
gancho para a gente trazer
as quatro obras desta página
é duplo: nossa conselheira
editorial foi a premiada
especial no 42º Prêmio
Vladimir Herzog e a
vencedora na categoria Arte,
com Infernópolis, publicada
na Folha de S. Paulo em
dezembro de 2019.
Laerte nos enviou outras
três imagens para esta
página. A primeira, também
publicada na Folha em
dezembro último, foi objeto
de uma “interpelação judicial”
por parte da associação
Defenda PM, junto com
Infernópolis e mais três
charges de Benett, Mor e
Montanaro. Os outros dois
trabalhos de Laerte foram
publicados em rede em
2017 e 2019.

