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DITORIALe
Cinco anos de nossa história

O que aconteceu em Santa Catarina nos últimos cinco anos? Como a imprensa
retratou esse período? É isso e muito mais que revela este e-book que
orgulhosamente apresentamos com nossas cem primeiras edições. Este é um marco
que o Monitor de Mídia estabelece quanto à leitura crítica do que a sociedade
recebe através dos veículos de comunicação. O mais antigo observatório regional
de mídia vinculado a uma universidade brasileira se dedica há cem edições a analisar
criticamente a mediação que a imprensa catarinense faz entre os fatos e os leitores.

Desde agosto de 2001, quando o Monitor de Mídia foi lançado, os diagnósticos
se regularizaram com o desenvolvimento de uma metodologia própria para a análise
dos três principais jornais em atuação na região: Diário Catarinense, A Notícia e
Jornal de Santa Catarina. Presenciamos, analisamos e registramos transformações
no conteúdo, na composição e no formato destes veículos. As edições se tornaram
semanais e o número de artigos cresceu.

Em cinco anos, em cem diagnósticos que leram criticamente o que a imprensa
catarinense disse aos seus leitores, está um pouco da história do Estado, da imprensa
e dos próprios catarinenses. Está também estampada aqui nossa história: um
trabalho desenvolvido por professores e alunos que pretendem derrubar bandeiras
que são fincadas como verdades intocáveis e compartilhar com a sociedade um
jeito novo de olhar para o mundo e para a mídia.

Aproveite a leitura e até as próximas cem edições.
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Edição 01 - 29/08/2001

Jornais ignoram pedido de Silvio
Santos

Nenhum dos três maiores diários catarinenses deu ouvido ao apelo do
empresário e apresentador Silvio Santos, no último dia 21 de agosto. Ele pedia aos
veículos de comunicação que não divulgassem a informação de que sua filha, Patrícia
Abravanel, tinha sido seqüestrada e que a mídia mantivesse distância do caso para
não atrapalhar as negociações. O jornalismo nacional discutiu a questão, e a maioria
dos meios acatou o pedido, tentando não causar um clima que acentuasse o risco
de vida da vítima. A notícia perdeu espaço diante do valor de uma vida.

Entre os grandes, a Rede Globo furou o bloqueio, e segundo as palavras da
jornalista Ana Paula Padrão, “não divulgar só beneficiaria os seqüestradores. Não
divulgar é como dar uma aspirina a um doente terminal”. Apesar de canhestra, a
comparação se apóia na justificativa de que a ampla divulgação de casos
semelhantes é uma política da Globo desde o caso Roberto Medina, em 1990.

Em Santa Catarina, o Diário Catarinense de 22 de agosto rompeu o silêncio
solicitado com matéria de página inteira – a Quatro - e chamada na capa. O texto é
acompanhado por um infográfico que simula o rapto, uma foto da vítima e um box
com a carta da assessoria do Grupo Silvio Santos.

Duas questões a se analisar:

a) No alto da página, o storyboard retrata “Como foi” a ação dos bandidos. Na
linha seguinte, a advertência “Uma das versões”. Pergunta-se: E as outras, quais
são? A imprecisão do relato fica ainda estampada no olho da matéria, a linha de
apoio ao título: “Há informações de que no começo da tarde de ontem, os bandidos
teriam feito contato com a família para definir com quem negociar o resgate de
Patrícia Abravanel”. Mas se há informações, elas foram checadas pelos jornalistas?
De onde vêm estes dados? São mesmo confiáveis?

b) Apesar do apelo pela não publicação, o jornal deu a matéria, justificando
com uma nota de redação: “O Manual de Ética, Redação e Estilo deste jornal prevê
que todos os casos de seqüestro devem ser, em princípio, acompanhados e
divulgados, à exceção de quando a autoridade policial ou judicial faz uma
advertência para o risco à vítima em conseqüência da publicação. Neste caso, além
de não ter havido a manifestação acima até a noite de ontem, emissoras de rádio e
TV informaram amplamente o caso ao longo do dia, tornando inútil qualquer cautela
extra neste episódio”. Entendendo o raciocínio: como a polícia não disse nada e
como os outros meios deram, daremos também.

O Jornal de Santa Catarina trouxe o caso no mesmo dia, com menos alarde,
mas texto muito semelhante acompanhado da mesma nota de redação. Entretanto,
nem DC nem JSC informaram ao leitor que a decisão de soltar a matéria coube aos
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seus editores-chefes, conforme prevê o mesmo manual, na sua página 21. Foi uma
decisão dos jornais, uma opção editorial.

No mesmo dia, A Notícia veio com um texto discreto cobrindo o caso, sem
qualquer menção ao pedido de Silvio Santos, nem qualquer justificativa. O AN
ficou, durante todo o caso, em cima do muro, postura que não é a melhor solução.
Ou publica, ou omite. Superficialidade é jornalismo de má qualidade.

Em Florianópolis, O Estado não só deu a informação como a transformou na
manchete do dia, em duas linhas e com estardalhaço.

Na madrugada de terça, o caso “Patrícia Abravanel” terminou bem, com a
vítima voltando a sua família, e a polícia prendendo dois dos acusados do seqüestro.
Mas e se tivesse sido diferente? A polêmica reside no pedido da família para a não
divulgação da informação. Pergunta-se: Os meios devem respeitar estes apelos? O
grande público pode ficar sem a informação em detrimento dos interesses de uns
poucos, a família? A divulgação do seqüestro é mesmo uma informação de interesse
público ou é apenas de interesse do público? Que critérios utilizar para discernir
entre estes dois pontos? O que vale mais: uma vida ou uma informação? O bom
senso visita as redações com que freqüência? Há limites para a cobertura de mídia?
E quais são eles?

Só para comparar, a Folha de S.Paulo, que atendeu à família, veio com amplo
material – seis páginas – no dia 29, com a conclusão do caso. Segundo pesquisa do
Datafolha, 79% dos leitores apoiaram a iniciativa do jornal em omitir a notícia, e
55% dos consultados acreditam que a divulgação das informações pode prejudicar
as negociações e trazer mais riscos ao cativo. De acordo com a mesma Folha, a TV
Globo foi a que mais se beneficiou entre as emissoras ao transmitir ao vivo a
entrevista coletiva que Silvio Santos e sua filha deram sobre o desfecho do caso.
Será coincidência?

Cadê a informação?

Muitas vezes, ao invés de esclarecer os fatos, o jornalismo provoca mais
desinformação. Um exemplo típico foi a matéria “Joinville mostra contas em
audiência pública na Câmara”, do DC de 22 de agosto. O texto relata que a reunião
avaliou as cifras da prefeitura, no entanto, apesar de apontar a freqüência na sessão
e a previsão orçamentária para este ano, pouco foi revelado. Texto e título não se
completam. Pergunta-se: afinal, não era isso o mais importante a ser relatado pelo
jornal? Ou falta transparência à prefeitura de Joinville ou falta precisão ao jornal.

Editorial X Comercial

Nos maiores jornais catarinenses, a intromissão do segundo sobre o primeiro
alcança resultados muitas vezes grotescos. Caso clássico é a aplicação de selos e
logotipos de empresas nos cantos das fotos. Na edição de 22 de agosto do Jornal de
Santa Catarina, sobre a imagem de um automóvel retorcido num acidente de
trânsito, o slogan da Malwee – Gostoso como um abraço – contrastava com o desastre
que feriu duas crianças em Blumenau. Pergunta-se: quais são os critérios para
aplicação de selos publicitários em fotos?
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Edição 02 - 05/09/2001

O carnaval dos seqüestros em série

Na semana passada, este MONITOR DE MÍDIA refletia sobre a conduta dos
maiores jornais catarinenses diante do seqüestro de Patrícia Abravanel e do pedido
de sua família para que nada fosse divulgado. Em determinado momento de nosso
diagnóstico, dissemos que apesar de tudo o caso havia “terminado bem”, o que 24
horas depois se mostrou equivocado. O inesperado aconteceu, e após o retorno de
Patrícia a sua casa, foi a vez do pai – Silvio Santos – a sofrer como cativo de um
seqüestro.

Se os jornais catarinenses sequer respeitaram o apelo da família num momento
de tensão, se embarcaram no carnaval de imagens e palavras de redenção da vítima
já em liberdade, no dia 31 de agosto, as edições dos matutinos repetiam a cobertura-
show do crime.

O Jornal de Santa Catarina deu manchete com foto que ocupava mais da
metade de sua primeira página, em cores e com destaque. No interior do primeiro
caderno, foram destinadas ao tema as páginas 4B e 5B, de Polícia, todas recheadas
com infográficos detalhando a localização da casa do apresentador, as etapas do
crime passo-a-passo, depoimentos de autoridades e comparações com o rapto da
filha da vítima. O jornal trouxe ainda matérias auxiliares que iam do histórico
pessoal do seqüestrador Fernando Dutra Pinto aos detalhes do sistema de segurança
da casa da vítima. Sentando sobre o próprio rabo, o JSC vinha ainda com um texto
curto informando que o caso vinha alavancando a audiência das emissoras de TV.
Pergunta-se: os jornais venderam menos ou mais com isso?

No Diário Catarinense, a euforia na cobertura foi bem semelhante no tom e
nos textos, na maioria vindos de agências de notícia. Em três páginas, 4, 5 e 6, o DC
destacou a fuga cinematográfica de Fernando Dutra Pinto na noite anterior e o fato
da vítima ter se colocado entre a Polícia e seu algoz nas negociações de sua
intermediação. Tentando “aprofundar” o caso, psiquiatras foram ouvidos para avaliar
a personalidade do criminoso. Tentando regionalizar, o jornal lembrou dois dos
maiores seqüestros ocorridos no estado, e traçou o perfil dos 15 agentes
especialmente treinados para negociar em situações com reféns.

O mais discreto dos jornais catarinenses foi mesmo A Notícia, que ignorou o
caso Silvio Santos na manchete – priorizando um tema local: o governador Amin
saldando a dívida de salários atrasados de seu antecessor – e o encaixou na seção
País. O relato foi direto, asséptico, sem grandes histerias. Coerentemente, o diário
de Joinville manteve o mesmo tom dado ao rapto de Patrícia Abravanel. Tanto é
que na edição seguinte, do dia 1º de setembro, esqueceu o assunto, ao passo que os
concorrentes ainda faziam um rescaldo frio e insosso do crime.

Até então, conhecia-se a figura do assassino em série, mas a imprensa ainda
não tinha passado por um episódio que desse conta de um seqüestro em série.
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Perplexa como o público, a mídia derrapou nas curvas do bom jornalismo, fazendo
do crime e do terror matéria-prima para um carnaval. É preciso que se entenda que
um show de cobertura não é a mesma coisa que uma cobertura-show, como a que se
viu reeditada em muitas páginas dos jornais catarinenses. Os meios devem informar,
precisam atualizar os fatos, relembrar acontecimentos, tecer considerações que
auxiliem o público a melhor entender o seu tempo. Os profissionais deste ramo
devem se apoiar em critérios que priorizem o que de fato informa, o que de fato
interessa à comunidade, o que de fato pode mudar o seu cotidiano. Segurança
pública é assunto do interesse de todos, mas qual o tom certo?

Jornalismo não é showrnalismo. É?
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Edição 03 – 17/09/2001

Retificações são escassas,
invisíveis e insuficientes

O jornalismo brasileiro conta uma história que mais parece uma anedota:
D.Pedro II chegava de viagem ao porto do Rio de Janeiro. Havia machucado a perna
e precisa de auxílio para andar. No dia seguinte, lia-se num jornal: “O imperador
desceu do navio apoiado em duas maletas”. Por um erro tipográfico, o leitor brasileiro
havia sido mal informado. Uma errata foi feita na edição seguinte: “O imperador
desceu do navio apoiado em duas mulatas”. Erro sobre erro.

O caso ilustra a importância da retificação de uma informação. Nos três maiores
jornais catarinenses, as seções destinadas à reparação de erros ocupam pouquíssimo
espaço, muitas vezes não têm a visibilidade necessária, e em outras tantas, causam
novos equívocos.

Levantamento feito por este MONITOR DE MÍDIA apontou que as correções
são feitas em menos de 30% das edições. Isto é, em cada dez dias, não são publicadas
nem três retificações. O que acontece? Os jornais locais não erram? Não identificam
os equívocos?

Na tentativa de observar a freqüência das retificações, foram pesquisadas 90
edições do Diário Catarinense (nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano),
75 edições de A Notícia (de janeiro, agosto e setembro) e 26 edições do Jornal de
Santa Catarina (de agosto e setembro). A busca se deteve também na natureza das
correções apontadas pelos jornais. De acordo com os resultados, percebeu-se que a
maioria das ocorrências era de troca de datas, nomes de lugares, nomes de pessoas
e de números nas matérias. Em seguida, foram registrados muitos erros nas legendas
de fotos. E o que é pior: em outros casos, houve omissão de dados e inversão de
informações.

O que se questiona é: O leitor tem o direito de saber que não foi bem informado?
Deve saber se o jornal errou? O jornal, por sua vez, deve apontar todos os erros
cometidos numa edição? Se isso não é possível, quais equívocos precisariam ser
sinalizados? Como os meios podem tecer uma relação de transparência com seus
leitores e ainda manter a credibilidade?

Muitas perguntas, muitas respostas. Mas um aspecto parece claro para todas
as partes: se a imprensa trabalha com informações e estas de algum modo, estão
truncadas, falseadas ou maquiadas, há um problema sério na qualidade destes
produtos.

 A seguir, alguns dos casos pinçados nos jornais:

O jornalista Adriano Ribeiro, em uma matéria do dia 02/01/01 de A Notícia,
troca todos os dados sobre o sindicalista Antônio Battisti. A matéria traz o sindicalista
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como vereador de São José eleito pelo PSDB, sendo integrante do bloco de situação.
No entanto, conforme consta na correção do dia 2 de janeiro, Battisti é filiado ao PT
e é oposicionista.

Matéria da página A13 de 11 de janeiro de A Notícia trouxe endereço completo
– e equivocado- da casa onde foram recapturados fugitivos da prisão em Joinville.
No dia seguinte, as desculpas. A casa era a de número 343, e não a de número 34,
conforme constava na edição do AN. O erro foi atribuído à Polícia Militar.

Em 11 de agosto, o A Notícia errou a própria correção. Veja: “Na página C8 do
Anexo de 09/09/01, o endereço do site da revista “Black Hole” saiu incompleto,
devido a um erro técnico....”. É possível retificar uma edição que só vai sair no
próximo mês?

Em 2 de setembro, A Notícia “matou” Manoel Airton Pereira, vice-presidente
da Câmara de Vereadores de Biguaçu, filiado ao PPB. A matéria da página A7 dava
a morte do político em julho deste ano. Entretanto, quem morreu durante o exercício
do mandato foi Durval Borba Neto, pemedebista, presidente da Câmara.

Em 19 de março de 2001, o Diário Catarinense traz um caso de roubo na página
27, em sua seção de “Polícia”. Intitulada “Ladrões levam cofre de loja”, a matéria
afirma que “três ladrões renderam vigias do depósito das Lojas Koerich, no Bairro
Barreiros, em São José, e levaram um cofre com cerca de R$ 50 mil”. No dia seguinte,
página 46, vem a correção: o ocorrido se deu no Depósito de Bebidas Koerich,
distribuidor da Cervejaria Brahma para a Grande Florianópolis, e não do depósito
das Lojas Koerich.

Matéria no alto da página 22 do Diário Catarinense de 22 de janeiro traz a
informação de que Ricardo Schuster, de 22 anos, vítima fatal de uma colisão de
automóvel, portava drogas na ocasião do acidente. É o que diz o trecho: “Foram
encontrados 20 gramas de maconha com os ocupantes do veículo”. Foi necessário
uma semana para que a correção aparecesse em nota na página 34 do DC de 29 de
janeiro: “Ao contrário do que foi publicado na edição de segunda feira, dia 22, o
motorista Ricardo Schuster, 22 anos, ??...?? não portava nenhum tipo de droga no
veículo”. No trecho que segue, o setor de Comunicação Social da Polícia Militar
reconhece que “pode ter ocorrido um ´ruído` na informação repassada pelo Plantão
da Polícia Rodoviária Estadual à imprensa, durante o balanço do número de
ocorrências registrado nas rodovias durante o final de semana”.

A descrição é detalhada. A matéria “Colisão e atropelamento fazem três
vítimas”, da página 23 do DC de 16 de janeiro, informa ter sido atropelada uma
“mulher morena, com cabelos pretos compridos e pele queimada de sol, medindo
1,55 metro e pesando 50 quilos”. No entanto, de acordo com a correção do dia
seguinte, a vítima não era uma atropelada, mas um homem. Página 42 da edição de
17 de janeiro: “Diferente do que foi publicado na edição de ontem do DC, Adelino
Souza Machado atropelou um homem com idade entre 20 e 25 anos, próximo ao
posto Bonesi, em Joinville, e não uma mulher, como foi dito”.

A seção “Placar”, página 2 do “Caderno de Esportes” do DC, traz os seguintes
resultados: Avenida 1 x 1 Veranópolis; Santo Ângelo 2 x 2 Santa Cruz; São Luiz 1
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x 0 Passo Fundo. No dia seguinte, o leitor-torcedor precisa refazer as contas: “O
Placar DC de ontem publicou errado os seguintes resultados do Gauchão, agora
corrigidos: Avenida 1 x 3 Veranópolis; Santo Ângelo 2 x 4 Santa Cruz; São Luiz 3 x
1 Passo Fundo”.

Erro aparentemente simples, mas que compromete a credibilidade do jornal
e causa transtornos aos nomeados. Primeira página de 12 de janeiro, do Diário
Catarinense, traz a seguinte manchete: “Um ano com a marca da dor na BR-470:
Quarenta turistas argentinos morreram no acidente de ônibus dirigido por Horácio
Cândito Sotelo”. Ao lado, aparece a foto do referido motorista. No entanto, conforme
retificação no dia seguinte, página 34, Horácio “esteve envolvido com o acidente
que resultou na morte de cinco turistas argentinos, ocorrido um dia após a tragédia
com 40 mortos”. O motorista envolvido nesta tragédia é, na verdade, Victor Hugo
Jaime.

As estatísticas

Jornal de Santa Catarina: analisadas 26 edições, de agosto e setembro. Apenas
em 6 havia correções (23%)

A Notícia: averiguadas 75 edições, de janeiro, agosto e setembro. Em apenas
15 delas, havia retificações (20%)

Diário Catarinense: foram observadas 90 edições. Em 24 delas, houve correções
ou retificações, o equivalente a 27%. Período de abrangência: janeiro a março de
2001.

O global e o local

A cobertura dos atentados terroristas nos EUA do dia 11 de setembro foi um
teste de fogo para os jornais catarinenses. Informações desencontradas, ausência
de dados e histeria coletiva deram o tom nas redações. Para além disso, havia um
desafio: como dar uma notícia internacional com cores que remetessem ao universo
regional?

O Jornal de Santa Catarina deu capa, editorial e artigos opinativos sobre as
explosões em NY e Washington. Nas sete páginas dedicadas à tragédia, o JSC
recorreu a boxes que faziam a interligação do terrorismo contra os EUA e a
comunidade catarinense. Embora funcional, a idéia compartimenta a informação e
pode dar a entender que os acontecimentos são mesmo muito exteriores ao território
local.

O Diário Catarinense fez uma cobertura de fôlego. Trouxe um encarte especial
de 24 páginas, recheado de muito material de agências de notícia e fotos. Mas foi
além: veio com artigos de especialistas, correspondentes em Israel, Frankfurt e
Nova York. Mobilizou o pessoal do Estado para ver como os catarinenses emigrados
viram o acontecimento, trouxe repercussões com autoridades locais, misturados às
nacionais e estrangeiras.
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No primeiro caderno, além da capa, do editorial e das páginas 4 e 5, o DC
repercutiu o fato em quase todos os seus colunistas. Só Luis Carlos Prates e Roberto
Alves não deram nada.

Em resumo, um exemplo de como se pode lidar com o global e o local no
jornalismo catarinense.

Mau gosto

A 1ª página do Jornal de Santa Catarina de 11 de setembro traz uma foto da
agência Reuters sobre o choque do avião seqüestrado nos EUA contra uma das
torres do World Trade Center. Até aí, nenhuma novidade. O que desperta a
indignação é o selo no canto superior direito da fotografia: Malwee – Gostoso como
um abraço. Até quando selos publicitários serão aplicados nas fotos dos jornais
catarinenses sem qualquer critério?

Contatos:
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Edição 04 - 28/09/2001

Confusão, sensação e precipitação:
duas semanas de ‘terror’

Para os chineses, o ideograma usado para dizer “crise” é empregado também
quando se quer significar “oportunidade”. Embora paradoxal, a lógica é clara: dos
momentos de tensão, pode-se retirar lições. Pois é sob este raciocínio que se
consegue ver na enxurrada de notícias sobre os atentados terroristas nos Estados
Unidos um farto material de análise da imprensa. Por meio dos três maiores jornais
catarinenses, o MONITOR DE MÍDIA acompanhou as edições das duas primeiras
semanas de cobertura dos fatos. Nestes quinze dias, foram destacados cinco aspectos
para uma avaliação da cobertura, tanto do ponto de vista técnico quanto ético do
jornalismo: a exatidão das informações, a contextualização dos acontecimentos, a
preocupação com a regionalização do fato, o equilíbrio no noticiário e o uso de
técnicas de sensacionalismo.

Afogando em números

 Jornalismo é transmissão de informação. Mas elas precisam ser corretas,
exatas, e muitas vezes exaustivamente confirmadas. Em meio à avalanche de dados
e ao desencontro de fontes, os jornais catarinenses derraparam muitas vezes,
promovendo tudo o que o jornalismo não pode: desinformação.

O leitor se deparou com dados conflitantes, números e grafias de nomes
diferentes, versões inacabadas. Quando aconteceram os choques dos aviões contra
as torres do World Trade Center? Segundo o Jornal de Santa Catarina de 12 de
setembro, na página 6 A, a primeira colisão se deu às 8h48 (NY), mas três páginas
depois, no infográfico, dá como 8h50. Para o Diário Catarinense, foi às 9h45 (Brasília)
na página 2 do Especial, e 9h50, no box da página seguinte. Em A Notícia, na 9-A,
o primeiro avião chocou-se às 9h45; na página seguinte, isto se deu 5 minutos
depois.

Nas edições do dia 13, enquanto os voluntários encontravam sobreviventes,
jornalistas se perdiam na contabilidade. JSC e AN deram 259 policias desaparecidos,
DC “mais de 80”. JSC informou que tinham sido resgatados 5 sobreviventes e 82
mortes haviam sido confirmadas pelo prefeito Rudolph Guiliani. Apesar de ser do
mesmo grupo (RBS) e de ter acesso às mesmas agências internacionais, o Diário
Catarinense divulgou outros números: resgatados 12 com vida e 55 óbitos
confirmados pelo prefeito. A Notícia deu como 4 sobreviventes e 55 mortos. Em
quem confiar, pode perguntar o leitor...

No dia seguinte, 14, mais uma escorregadela, desta vez, nas manchetes: O
Diário vinha com “Cinco mil estão desaparecidos”, e A Notícia, com “Primeiro
balanço apura mais de 5 mil mortos”. Pergunta-se: quais são os critérios para se
considerar desaparecidos como mortos? Ou melhor dizendo: quando um
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desaparecido passa a ser morto?

Tem mais: nos primeiros dias de divulgação dos suspeitos, ainda havia pouca
certeza também das grafias de seus nomes. O JSC trouxe na primeira página foto
do site do FBI dando como Usama Bin Laden, ao passo que em todo o resto da
edição trazia Osama. Título do caderno especial de A Notícia do dia 21 traz: “Talibã
abandona Ossama bin Laden”. DC escrevem “Taleban”, ao passo que o JSC, “Talibã”.

No dia 13, até os créditos das fotos foram confundidos. Jornal de Santa
Catarina e A Notícia reproduzem a mesma foto em suas primeiras páginas, mas
cada um atribui a imagem a uma agência de notícias: o primeiro à Associated Press
(AP), e o segundo, à France Presse (AFP).

 

A pressa é inimiga

Quinze dias se passaram e o mundo não acabou. Imediatamente após o choque
dos aviões contra os prédios do World Trade Center (norte da América do Norte), ao
sul da América do Sul, os jornais catarinenses lançaram-se a constatações
precipitadas. O Diário Catarinense da quarta-feira, 12, trouxe no caderno especial
matéria intitulada “Um dia jamais imaginado”: “De uma coisa todos temos certeza:
os rumos da sociedade global sofreram drástica alteração...”. Do mesmo jeito, A
Notícia de 13 de setembro, expôs logo no editorial: “A primeira constatação que se
pode fazer, porém, é que muitas coisas – decisivas para uma grande parcela da
humanidade – começaram a mudar desde a manhã de 11 de setembro”.

O que foi anunciado com pressa, em meio à poeira dos fatos, com os dias
ganhou outros rumos. Em A Notícia, o quadro “Quem são os Talibãs”, à página A11
do dia 14, diz que “neste sistema ??Talibã?? é proibido assistir televisão ou filmes
em vídeo, ouvir música não-religiosa, vestir-se à moda ocidental”, que “os
assassinos são executados a tiros” e que “os homossexuais são enterrados sob
montanhas de lama até morrerem”. Citar as fontes de onde os dados são tirados
nunca é demais. Aos olhos ocidentais tais fatos podem parecer inaceitáveis, mas
há que se respeitar o modo de vida dos afegãos, até porque nenhum jornalista foi lá
conversar com uma pessoa da população para saber quais seus anseios, suas
denúncias, sua maneira de viver. Na mesma data, o Diário traz na página 7 uma
matéria intitulada “Depois de Pearl Harbor, o World Trade Center”. Um trecho: “A
relação entre o ataque de ontem e uma guerra se dá pelo fato da suspeita de que
este seja um ato praticado por árabes muçulmanos adeptos da ‘Guerra Santa’”. Na
página 4, mais contundência: “E o fato ainda mais preocupante: várias ex-repúblicas
soviéticas possuem imensas populações islâmicas”.

Outras confusões referentes a religiões e a ideologias políticas também
aparecem. A edição de 19 de setembro, do AN, página A2, traz o editorial “Brasil
fora do terror”: “À exceção de escaramuças de guerrilhas nas décadas de 60 e 70,
em reação ao regime militar então vigente, o Brasil jamais foi alvo de terroristas
internacionais, ou de ‘exércitos de libertação’ semelhantes ao IRA na Irlanda ??...??
ou ao ETA na Espanha”. Na matéria “América Latina não é mais a segunda opção
para Bush”, no mesmo jornal mas em 14 de setembro, página A13, temos que “A
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região ??América Latina?? era a menina-dos-olhos do presidente George W. Bush
??...?? Outras baixas podem ser os presidentes da Colômbia, Andrés Pastrana, cujo
país abriga três grupos qualificados como terroristas, e da Venezuela, Hugo Chávez,
que se aproxima de ‘países terroristas’.” Em ambos os casos, exércitos de libertação
– grupos de esquerda que lutam por uma causa popular – são confundidos com
organizações de extrema-direita que lutam por territórios e domínios nacionais.

Ademais, adjetivações exacerbadas aparecem com freqüência em matérias
dos três jornais catarinenses de maior circulação. O DC do dia 12 cita os EUA como
a “maior democracia do planeta”. À página 2, o país “a maior humilhação de sua
história de poder e glórias”.

  AN de 13 de setembro trouxe, na matéria “Depois da barbárie”, o seguinte
discurso: “O impacto das torres mais altas do império americano caindo ressoará
por muito tempo nos corações e mentes não apenas dos americanos, mas de todos
que acreditam nos ideais de democracia e liberdade”. Na página 9A do Jornal de
Santa Catarina, dia 14, na matéria “Países árabes calculam perdas”, temos: “As
ricas monarquias petroleiras podem perder bilhões de dólares depois dos
atentados”. Fica patente para o leitor que há dois tipos de império: um, poderoso
institucional e militarmente, e outro, monárquico, atrasado, feudal.

  O Afeganistão é aqui

Durante os últimos quinze dias, a imprensa catarinense parecia não estar
interessada em publicar nas manchetes qualquer outro assunto não relacionado
aos atentados terroristas. A exceção à regra foi o Jornal de Santa Catarina, que nos
dias 21, 22, 23 e 25 trouxe títulos como “Câmara vota contra CPI do Santo Antônio”,
ou ainda de auto-referência, como foi o caso da edição de 22 e 23 sobre os 30 anos
do jornal. 

Ao passo que isso acontecia, a atenção do leitor era levada para além da linha
do Equador e para lá de Bagdá. Como se o Afeganistão fosse aqui e não houvesse
outras notícias manchetáveis. 

Um desafio para os jornalistas locais era tratar os fatos internacionais com
cores regionais, voltadas para a realidade catarinense. O Santa adotou boxes com
a notação “O Vale e o Terror”, salientando aspectos cotidianos e personagens. Em
alguns momentos, funcionou muito bem – como no caso do bombeiro blumenauense
que avaliou a conduta de seus colegas de trabalho nas buscas e salvamentos (dia
14) -, mas em outros – como a reportagem sobre a camiseta com a estampa das
torres gêmeas (19) – resultou em exercícios de fait-divers. A Notícia, por sua vez,
investiu em matérias de economia, relacionando exportações, importações, prejuízos
e análises de empresários de todas as regiões do Estado.  

  Chacoalhando o leitor 

O sensacionalismo se dá quando a notícia é produzida sob critérios de
intensificação e exagero gráfico. A definição vem do jornalista Danilo Angrimani
no livro “Espreme que sai sangue”, e se aplica às páginas da imprensa local no
episódio em destaque. O Diário Catarinense, por exemplo, adequou isso ao seu
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projeto gráfico: nas manchetes e títulos de alto de página, destacou palavras fortes
e expressivas em letras garrafais e maiores que as demais. Assim, mesmo à distância,
o olhar do leitor era atraído para TERROR, GUERRA, CAOS, RECESSÃO, PÂNICO,
FOGO, MATA, MEDO, AMEAÇAS, todos largamente usados no caderno especial
veiculado no dia 12.

  O apelo às emoções primárias se soma ao ufanismo e ultranacionalismo
ianque. A edição dominical de 16 de setembro traz na primeira página foto com
mãos negra e branca entrelaçadas, segurando a bandeira dos Estados Unidos. Quatro
dias depois, também na capa, outra mão empunha a bandeira, tendo ao fundo um
porta-aviões. Seja em enterros ou em despedidas dos soldados convocados, há
sempre fotos de pessoas abraçadas, chorando. A vinculação das fotos cria a leitura
de uma nova iconoclastia nos jornais: somadas, as imagens veiculadas pelas
agências internacionais de notícias quase não precisam de legendas, exploram ao
extremo a tragédia humana. Exemplo publicado em A Notícia e no Jornal de Santa
Catarina em 13 de setembro mostra uma vítima sendo retirada dos destroços,
ensangüentada, com nítida expressão de dor. Sobre as fotos, em ambos os jornais,
um selo publicitário da Malwee com o slogan “gostoso como um abraço”. Para além
do mau gosto, o Sindicato dos Jornalistas informa que a estratégia envolve um
problema jurídico, já que configura alteração de imagem, crime que implica em
sanções por ferir direitos autorais. 

Se os jornais catarinenses queriam chacoalhar seus leitores, conseguiram.
No período analisado por este MONITOR DE MÍDIA, foi um festival de imagens:
explosões, ruínas e até corpos se atirando das torres do World Trade Center (edições
dos dias 12, 13 e 14); jornalistas misturaram fatos, hipóteses, informações não
confirmadas, gurus e até Nostradamus, conforme se via no dia 16 (no DC); não
bastasse, até os departamentos comerciais fizeram das suas: na primeira página
de A Notícia, um supermercado trouxe durante dias um anúncio com “A bomba do
dia”. 

Criando esterótipos 

As redações se contaminaram com a histeria americana, permitindo que a
xenofobia e o etnocentrismo transparecessem nas páginas dos jornais. Nos primeiros
dias de cobertura, parece não ter havido qualquer preocupação com o equilíbrio no
noticiário. Abastecidos pelas agências internacionais – sediadas nos EUA ou mesmo
em países que já se alinhavam a favor dos americanos -, os jornais catarinenses
reproduziram um clima de caçada ao que se convencionou chamar de terrorismo. 

Há dois perigos nesta tendência: criar estereótipos e alimentar visões
distorcidas da realidade. Assim, todos os muçulmanos passam a ser fanáticos
religiosos, primitivos e suicidas; os norte-americanos tornam-se as vítimas de uma
guerra suja e insana... Os exemplos da condução no entendimento e da parcialidade
nas notícias são muitos. Este MONITOR DE MÍDIA cita alguns: Na manchete do
Jornal de Santa Catarina do dia 19, o Taleban não é um exército, é uma “milícia”;
no Diário Catarinense, de 23 de setembro, Bin Laden é “um sheik que optou pelo
radicalismo”; a primeira foto com crianças afegãs – prováveis vítimas de um conflito
– só aparece nos jornais (JSC) uma semana depois do atentado. Até então, as únicas
vítimas pareciam ser os americanos e a “civilização”, conforme estampa o editorial
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do Santa do dia 12. Na edição de 14 de setembro do DC, a oposição fica clara nos
títulos: os americanos são “heróis”, os oponentes, “terroristas”.

O noticiário se mostra mais parcial em outros dois episódios. Primeiro no
contraste das fotos que mostram manifestações populares de lado a lado: nas capas
do Jornal de Santa Catarina de 19 e 21, populares afegãos aparecem queimando
um boneco que representa o presidente Bush e fazendo protestos contra os
americanos. Alguns dias antes, na edição de 17 de setembro, uma outra foto exibia
um grupo de norte-americanos com velas acesas, orando pelas vítimas dos atentados.
Para o leitor comum, o paralelo e a comparação das duas realidades é incontornável. 

Outro exemplo do desequilíbrio na cobertura está no pouco espaço dado ao
“outro lado”. No dia 17, o Santa traz chamada na capa de que Bin Laden negava a
autoria dos atentados. No interior do jornal, o fax atribuído ao saudita foi citado de
passagem e se perdia num texto com o seguinte título: “EUA lançam ultimato a Bin
Laden”. A Notícia fez o mesmo. Apenas o DC reproduziu na íntegra o texto num
box de destaque. 

O equilíbrio esperado se perde num tipo de jornalismo declaratório, sustentado
por discursos e promessas dos centros de poder. É o que se vê em manchetes do
Diário Catarinense como “Bush promete guerra” (dia 13), “Ultimato ao Afeganistão”
(17), “Bush quer Bin Laden vivo ou morto” (18) e “Taleban prefere a guerra” (19). 

Com o tempo, a histeria amenizou e os jornais passaram a contemporizar. No
Diário de 15 de setembro, por exemplo, a matéria “Árabes refletem sobre atentado”
coloca os dois lados distintos da situação, os árabes que são contra e os que são a
favor dos ataques terroristas.
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Edição 05 – 12/10/2001

Cheias de outubro: proximidade do
fato amplia prestação de serviço

Foi São Pedro contra Santa Catarina. Muita chuva no Estado nos primeiros
dias deste mês, muito estrago, mortes e desabrigados. A imprensa local voltou seus
olhares para a tragédia que deixou cidades alagadas e obrigou prefeitos a decretar
estado de calamidade pública em algumas localidades. Analisando a cobertura
dos maiores jornais catarinenses, o que se percebe é que o noticiário destoou muito
de um veículo para outro. Se em um, o assunto rendia cadernos especiais e o
envolvimento de equipes numerosas, em outro, o tema foi tratado com certo
distanciamento e pouca preocupação com a prestação de serviços que a mídia pode
oferecer nessas ocasiões. 

A cobertura realizada pelo Jornal de Santa Catarina foi, sem dúvida, a mais
elaborada, abrangente, criteriosa e exaustiva. Nos dias 2 e 3, o diário de Blumenau
e região produziu 20 páginas em dois cadernos especiais, com fotos, textos
informativos, infográficos e muita prestação de serviço. A equipe de 33 profissionais
deslocada para o fato trouxe uma cobertura apoiada em dois eixos: relato do que
aconteceu e orientações de como a população poderia lidar com a situação de alarme.
Nestes dias, o leitor do Santa tinha já na primeira página, com destaque abaixo do
logotipo do jornal, um box colorido com telefones úteis de hospitais, serviços de
Defesa Civil, Polícia e Bombeiros das principais cidades atingidas. Além disso,
mapas indicavam as condições de tráfego das estradas e diagramas apontavam os
maiores pontos de alagamento nas cidades. Aprofundando o foco na prestação de
serviços, o jornal veio com tabela sobre as cotas de segurança das ruas de Blumenau.
De posse desses dados, o leitor poderia acompanhar o aumento do nível das águas
nas proximidades de sua casa e, se fosse o caso, estaria preparado para deixar o
local a tempo e buscar abrigo. 

Nos dois primeiros dias, o JSC precisou modificar a própria estrutura do jornal,
readequando recursos humanos e físicos para garantir a cobertura. Acionou
sucursais, deslocou profissionais e alterou até a localização de colunas, como a de
previsão do tempo, para se concentrar na tragédia das chuvas. As matérias deram
o tom das perdas pelo lado humano e só migraram para os danos materiais na
edição do dia 4, Quinta. Nas edições dos dias 5, 6 e 7, o assunto não é esquecido,
mas perde força e prioridade. 

O Santa ainda lembrou de que em fevereiro já havia avisado de que a falta de
manutenção nos serviços de telemetria, em Blumenau, poderia causar surpresas
desagradáveis às autoridades e à população da região. Embora estivesse ciente
disso, o próprio jornal foi pego no contrapé: chegou atrasado ao fato, pois na
Segunda, 1º, deu pouca importância às chuvas, destinando meia página apenas ao
assunto e chamada discreta na capa. Naquele ponto do Estado, já caía muita água
desde o Sábado... 
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Na edição de Quinta, 4, o JSC não edita mais o caderno especial sobre as
chuvas, mas não abandona o assunto, que ainda rende 6 páginas. Não há mais o
alarme anterior, nem os telefones úteis na capa. Muito discretamente, na proporção
em que as águas baixam, a preocupação editorial vai migrando para outro assunto:
Oktoberfest. Já neste dia, o Santa traz encarte especial sobre a festa, que virará
manchete no dia 5, coincidindo com a sua abertura ao público (“Oktober da paz”). 

A Notícia foi mais ágil, e já na Segunda-feira, 1º, trata as cheias de forma
alarmante, em apenas uma página. A manchete dá o tom: “Defesa civil de SC em
alerta máximo”. No dia seguinte, como a situação se agrava, o jornal recorre às
sucursais para contabilizar prejuízos preliminares, desabrigados e panoramas
gerais. A cobertura em quatro páginas é direta, totalmente informativa, sem boxes
de serviço e sem alterar a rotina de edição. Tanto é que a seção de previsão do
tempo mantém-se na mesma página, com o diagnóstico telegráfico e nenhuma
interpretação das condições do tempo. Na edição de 3 de outubro, AN repete a
tendência exclusivamente informativa. Na capa, traz infográfico dando conta de
que existem 7 mil desalojados e 1,5 mil desabrigados, mas não explica ao leitor
(nem mesmo nas páginas interiores) o que diferencia essas vítimas. Na Quinta, 4,
o assunto vira submanchete (“Emergência em 68 municípios de S.Catarina), e
apenas uma página é destinada ao rescaldo da situação. No Domingo, 7, o tema
rende uma retrospectiva de 3 páginas que dará manchete à edição: “O medo e a
lição das águas”. 

O Diário Catarinense também deu o fato logo no primeiro dia da semana,
inclusive reservando-lhe a manchete. Apesar do destaque, parece que o jornal não
acompanhou as previsões que veiculou, concentrando sua cobertura numa única
página e nas regiões Oeste e Sul do Estado. Mesmo com tradição em cheias, outras
regiões catarinenses não foram monitoradas pela edição do dia 1º. 

No dia seguinte, o DC consumiu cinco páginas com o assunto, ilustrando
fartamente a tragédia com fotos. Segundo relatou, “Na Grande Florianópolis, das
9h de Domingo às 9h de Segunda, a precipitação foi de 112 milímetros, praticamente
a mesma de todo o mês de setembro”, mostra de que o caso era alarmante. Pergunta-
se: O jornal trazia previsões disso? E se tinha estes dados, poderia ter servido de
aviso à população? A exemplo do dia anterior, a cobertura é centrada na informação,
com pouca prestação de serviço. Com pouca visibilidade, o DC até traz um box com
telefones úteis – mas só de Blumenau -, mas no meio das informações sobre portos
(?!). A maioria das fotos veio dos locais através de agência, e as de Blumenau foram
todas dos repórteres do Santa, que é do mesmo grupo empresarial. A troca de fotos
entre jornais da mesma cadeia é um fato comum, mas em algumas situações – essa,
por exemplo – isso dá a entender que o jornal-comprador não enviou nenhum
profissional para conferir a situação local. 

Nas edições de Quarta, 3, e Quinta, 4, o Diário continua acompanhando o
desenrolar dos fatos, tentando destacar os pontos mais importantes da situação.
Nos dois dias, três páginas são dadas ao tema, com cobertura generalista e carente
de aprofundamento. No DC, um exemplo de como informação pode causar confusão.
No intervalo de cinco dias, a primavera é avaliada por três diferentes
meteorologistas do mesmo instituto, o Climerh: 
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· “Normalmente os primeiros dias desta estação são mais estáveis, ao contrário
do que vem ocorrendo” (Marilene de Lima, na edição de 29 de setembro, Sábado,
p.2) 

· “Márcia Fuentes, do Climerh, explica que a chuva é típica da Primavera e
que foi causada por áreas de instabilidade associadas a frentes frias.” (Terça, 2 de
outubro, p.9) 

· “Não há previsão de mais chuva pelo menos até Domingo, um quadro que
pode mudar repentinamente. ‘A Primavera é a estação de maior transição’, explica
a meteorologista Cristina Lourenço”. (Quarta, 3 de outubro, p.6) 

Não bastasse a chuva, o leitor assistiu também à dança dos números. Na Terça,
dia 2, A Notícia dava conta de 3 mil desabrigados, Diário Catarinense, 5 mil, Jornal
de Santa Catarina, 6 mil, e O Estado, “mais de 700”. Embora a discrepância já seja
grande entre os jornais, a matemática enlouquece na Quarta, dia 3: DC, “mais de 6
mil desabrigados”, JSC, 8,2 mil, e AN, 1,5 mil desabrigados e 7 mil desalojados.
No dia 4, o Santa vem com 6,4 mil vítimas. Pergunta-se: Quem deu os números
corretos? Quais são as fontes consultadas? Que critérios são usados para determinar
estes números? 

Para além da obrigação de informar, veículos de comunicação devem prestar
serviços à população. Esta não foi uma unanimidade entre os jornais catarinenses
desta vez. Na comparação sistemática das edições, o que se pode concluir é que a
proximidade do fato motivou uma maior preocupação com a prestação de serviços
por parte dos jornais. Por estar encravado no Vale do Itajaí, região que mais sofreu
com as cheias, o Jornal de Santa Catarina decidiu servir de instrumento de orientação
da população, apostando todas as fichas na informação direcionada, aquela que
vai auxiliar o cotidiano do leitor. A Notícia tem sede em Joinville e produziu um
noticiário distanciado, asséptico, apoiado no relato do que aconteceu. Apesar de
dispor de sucursais próximas às cidades alagadas, o jornal ignorou a possibilidade
de atuar na esfera da prestação de serviços, adotando evidente opção editorial:
descrever friamente os fatos, com um olhar distante. 

Mas as chuvas atingiram o litoral também, o que poderia ter incentivado o
Diário Catarinense – que fica em Florianópolis – a dar um tratamento mais atencioso
à problemática das enchentes. Não foi o que se viu. Em nenhum momento, a
cobertura foi direcionada aos atingidos pelas águas, ou mesmo outros moradores
preocupados em saber se eles seriam os próximos. Houve pouco serviço, e o enfoque
dava a impressão de que a tragédia estava acontecendo fora do alcance do DC. A
cobertura foi fria e distante, com pouco envolvimento, informação sem profundidade
e prestação de serviço insuficiente. 

  Chuvas na 1ª página: manchetes e chamadas da tragédia

  Dia Jornal  Manchete/Chamada

   JSCChuva prossegue até amanhã, diz metereologia

 1º   D C  Chuva deixa SC em alerta
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    A N  Defesa Civil de SC em alerta máximo

Dia Jornal  Manchete/Chamada 

   JSC Nível do Itajaí-Açu começa a baixar

 02   D C  Chuvas deixam quatro mortos e 5 mil desabrigados

    A N   Chuvas causam 4 mortes e deixam mais de 3 mil desbrigados em SC

  Dia Jornal   Manchete/Chamada

   JSC Situação crítica no Alto Vale e Litoral

 03   D C  Dobra o número de municípios em emergência

    A N Estado tem cerca de 7 mil desalojados pelas cheias

  Dia  Jornal  Manchete/Chamada 

   JSC  Vale ainda tem 6,4 mil desabrigados

 04   DC  Cidades totalizam perdas/ Taió e Rio do Sul permanecem em calamidade 

    A N  Emergência em 68 municípios de Santa catarina 

  Mil dias: passados ou futuros? 

A chamada de capa do Diário Catarinense de 27 de outubro, no canto superior
esquerdo, traz: “Raio X na Administração: Os mil dias do governo Amin”. Apesar
da expectativa criada, a linha de apoio (“Governador faz balanço do desempenho
do estado”) dá o tom que o leitor pode encontrar na matéria da página 14.
Notadamente declaratório, o texto é oficialesco, e a única menção sobre o período
analisado se dá no box “Raio X”, ainda que sem referências a institutos de pesquisa
ou mesmo a outros tipos de avaliação.  

Em vez de trazer dados sobre a gestão governamental, a matéria reforça
projetos futuros de Amin, em especial a reeleição. É o que aponta, por exemplo, os
trechos: “A previsão de investimentos no ano que vem é de, pelo menos, R$ 250
milhões...” e “A seu favor, procura destacar as ações no setor de saúde”. Como se
não bastasse, a matéria se apóia em poucas fontes: Amin e dois políticos de oposição,
Ideli Salvatti e Casildo Maldaner. Pergunta-se: Por que não um cientista político,
um administrador de empresas ou mesmo a opinião pública? Por que o assunto não
foi o tema da enquete diária da página 2, por exemplo? Os mil dias da chamada de
capa são os passados ou os futuros? 

O império contra-ataca (e os jornais apóiam) 

Um dia após os bombardeios americanos ao Afeganistão, os jornais
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catarinenses – além da cobertura possível dos fatos – trouxeram editoriais que
apoiavam timidamente a ofensiva. Os textos de 8 de outubro tentam apresentar um
panorama resumido sobre a retaliação, citam a “democracia”, ressaltam a suspeita
da autoria de Osama Bin Laden nos atentados de 11 de setembro, e no caso do
Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, chegam até a buscar referências às
atitudes dos “primitivos ancestrais” humanos. 

O posicionamento implícito, contudo, traz incertezas quanto ao futuro e
também uma ironia. Quanto às dúvidas, A Notícia pergunta-se “como responder às
ameaças sem estimular ainda mais a violência?” DC e JSC lamentam que “o homem
continua incapaz de encontrar um caminho que garanta soluções civilizadas para
os conflitos”. Nestes jornais, a ironia surge na medida em que, primeiro, apresentam
o contra-ataque e, em seguida, a tentativa de solidariedade. “Depois das primeiras
ondas de ataques contra os alvos Talibãs ??...?? outras revoadas de aviões jogaram
comida, remédios e suprimentos para as populações desamparadas”. A Notícia fala
em “humilhados” norte-americanos que “até concordaram em ajudar o povo afegão,
mas não descartaram a retaliação ao Taleban”. Os editoriais estariam tentando
justificar a reação? 

O apoio dos jornais catarinenses mais parece aquele véu que tenta encobrir o
rosto. As feições não são vistas com facilidade, mas que elas estão por ali, estão.
Com dentes cerrados e tudo...
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Edição 06 – 29/10/2001

Editorias investem pouco nas
reportagens sobre artes e cultura

 
Investigação jornalística, aprofundamento nos assuntos e busca de novidades

não vêm sendo as vedetes do jornalismo praticado pelas editoriais de Cultura e
Variedades nos jornais catarinenses. Pelo menos é o que revela levantamento deste
MONITOR DE MÍDIA nos últimos meses de cobertura. 

De segunda a sábado, as poucas páginas para o assunto são recheadas com
matérias que anunciam exposições, lançamentos de discos e livros, inauguração
de locais, vernissages e mostras, shows e eventos de divulgação. A superficialidade
é a tônica, e muitas vezes, os jornalistas não excedem os dados passados pelos
produtores e artistas em seus press-releases. Informação vira divulgação,
propaganda, mercado de arte. Em termos de estrutura, as editorias de Cultura são
muito enxutas e dois dos três maiores jornais catarinenses sequer têm seus
suplementos específicos: o Diário Catarinense e o Jornal de Santa Catarina oferecem
“revistas”, cadernos mais voltados a assuntos comportamentais. 

No DC, talvez até por seu formato (tablóide), há pouco espaço para uma
entrevista mais longa com agitadores culturais ou mesmo uma matéria de fôlego
sobre as condições locais de se fazer arte. Nem os escritores apresentados nas
páginas centrais de “Variedades” do Diário Catarinense de 15 de outubro, nem
quem trabalha com o que hoje é chamado de “jornalismo cultural”, parecem ter
lido o que Walter Benjamin já dizia. Crítico da indústria cultural que se firmaria no
século XX, ele sustentava a constatação reveladora e drástica de que a informação
mataria a narrativa. “Cada manhã nos informa sobre as novidades do universo. No
entanto somos pobres em histórias notáveis”, escreveu. 

É o que se pode observar nas páginas de “Variedades” do DC. A edição do dia
15 de outubro, por exemplo, traz em sua primeira página uma pequena nota sobre
a produção cultural local (“Poesia no Teatro de Armação”), no canto inferior-direito,
ao passo que o restante da página é ocupado por uma matéria, que comenta e de
certo modo não deixa de ser uma propaganda do novo disco de Chitãozinho e Xororó.
O box abaixo emenda tratando de uma dupla de música sertaneja catarinense,
Sandro e Marcos, que almeja contrato com gravadoras. “Bienal do Mercosul abre
hoje com Rivera e Munch” (DC, 16/10, p.4), noticia a 3.ª Bienal de Artes Visuais do
Mercosul de maneira superficial, esclarece pouco sobre as obras e ainda divide
espaço com uma fotografia do mesmo tamanho do texto que nem ao menos dá uma
dimensão do evento. Da mesma maneira, a nota “Poetas Livres invadem a Casa do
Teatro” (DC, 22/10, p.1), apenas informa e presta algum serviço sobre a edição do
Encontros com a Poesia, da referida companhia juntamente do Grupo Armação.  

Entretanto, há exceções como “Obra de Hilda Hilst é relançada” (DC, 22/10,
p.4), uma tentativa de reportagem e que passa, de modo descritivo, um pouco da
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personalidade da poeta. A entrevista “Um país dividido entre o profundo e o
monstruoso” (DC, 16/10, p.4-5), com o escritor Norman Mailer, descreve sua
personalidade, não deixa de citar o seu livro O Parque dos Cervos, que será lançado
no Brasil em novembro, e emenda com a opinião dele acerca dos acontecimentos
de 11 de setembro em seu país, os Estados Unidos. E, fugindo ao que é apresentado
nos dias de feira, há ainda a Revista DC, de domingo, que reserva maior espaço a
reportagens. Comportamentais, é verdade. Um exemplo narrativo e belo é “A
memória do ator” (p.6), com Waldir Brasil e escrita pela jornalista Rafaela Giordano,
apresentando um texto mais denso e biográfico. A página seguinte também traça,
desta vez, um perfil do provocador Lobão, músico que apareceu em várias fotos dos
dias anteriores, porém de forma bastante superficial nos textos, dado seu
comparecimento à Unisul, para o evento Projeção - I Festival Universitário Unisul
de Cinema e Vídeo.  

O que prevalece, contudo, é ainda a informação e a prestação de serviços,
principalmente de segundas a sextas-feiras. É o entretenimento que ganha mais
evidência do que a arte, como nos casos das resenhas com listas de músicas dos
discos lançados no mercado. Enleiam-se amostras fotográficas sobre a cultura
açoriana, quadros do impactante Edward Munch e cantores sertanejos com vestes
de caubói. Como disse o crítico de artes e pós-modernidade Fredric Jameson, mais
do que nunca a arte deixou de ser um fenômeno da superestrutura econômica para
se confundir com a própria estrutura, de modo que chamá-la de mercadoria tornou-
se a mesma coisa. É válido lembrar que a prioridade não deveria estar em apenas
noticiar acontecimentos culturais, mas também em reportar, narrar, àqueles que
não têm oportunidade até econômica de prestigiar um evento, as dimensões e o
decorrer destes. Talvez tornasse então a viver, senão nos escritores mas pelo menos
nos jornalistas de hoje, aquela Shehrazade incansável e cativante a cada nova
estória.  

No Jornal de Santa Catarina, o jornalismo cultural ainda é muito incipiente,
e as matérias precisam disputar as páginas com anúncios e colunas sociais. 

A exceção neste descaso com o jornalismo de variedades é mesmo A Notícia,
que vem se destacando com seu “Anexo”. O caderno circula todos os dias, mas é aos
domingos que reportagens mais longas e originais são editadas.  

Acompanhe as manchetes dominicais dos últimos três meses:

12 de agosto

Voga dança sua caminhada evolutiva - sobre o grupo de dançarinos da Capital.

19 de agosto

Kikito dignifica cinema catarinense - com entrevista com Charles Cesconetto,
ganhador do Festival de Gramado na categoria Melhor Fotografia dos curtas.

26 de agosto

Tocata Vieira para o Brasil - enfocando o grupo local, único no projeto
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Cartografia Musical Brasileira do Instituto Itaú Cultural

2 de setembro

Ó sinhô, sinhô, sinhô capitão - sobre o catumbi, manifestação banto-brasileira
que está desaparecendo

9 de setembro

Bilheteria fraca - discute a dificuldade dos produtores culturais locais de lotar
suas platéias

16 de setembro

Paleta Itinerante - sobre o artista Antonio Mir

30 de setembro

Questionamentos com eco - sobre os caminhos da arte catarinense neste novo
século

7 de outubro

Joinville ganha um teatro - anunciando a inauguração do Teatro Juarez
Machado.

 

14 de outubro

Tesouros sacros - sobre as relíquias catarinenses que padecem sem segurança
e adequadas condições de conservação.

21 de outubro

Plástico - com trecho do livro “A sombra de vossas asas”, da escritora Fernanda
Young

28 de outubro

Guerra do Contestado ganha parque estadual - com extensa matéria de Jean
Carlos Souza (e texto auxiliar de Régis Mallmann) sobre o conflito, com
aprofundamento histórico, sugestões de livros e sites na internet.

Embora a tendência seja mesmo mergulhar nos assuntos nas edições de
domingo, o leitor do “Anexo” tem tido boas surpresas nas últimas semanas. Um
exemplo é o texto da professora Sandra Meyer (“Um passo além dos festivais”, 16/
10, uma terça-feira) sobre dois grupos de dança que vêm chamando a atenção
nacional: Mery Rosa& Luxaflex, de Itajaí, e Adriana Alcântara, de Balneário
Camboriú.

Outro bom trabalho foi a série de reportagens sobre as leis de incentivo fiscal
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(dias 23, 24 e 25), feitas pelos repórteres Ana Claudia Menezes e Régis Mallmann:
“Lei Grando não é cumprida”, “Meia-entrada ampla preocupa produtores” e “Lei
de incentivo vista como faca de dois gumes”). Uma iniciativa que mereceria ser
repetida.

Sem brincadeira

Cada vez mais raras na imprensa, séries de reportagens chamam a atenção
dos leitores mais exigentes. Entre os jornais catarinenses, o Diário e o Santa são os
que investem com mais freqüência nesse gênero. Um exemplo positivo foi a recente
série produzida pela repórter Ângela Bastos, do DC, durante a Semana da Criança.
Mesclando informação, análise e denúncia, as matérias enfocam as muitas faces
da infância no estado. No geral, a série trata da infância com seriedade, fazendo
um diagnóstico claro da situação no estado, com suas iniciativas positivas e sua
situação com o resto do Brasil.

No dia 7 de outubro, por exemplo, o jornal vem com números que retratam a
posição do Brasil e de Santa Catarina diante das crianças que são “um infinito em
si mesmo, e não um vir a ser”, como diria Ziraldo. As crianças pobres são as maiores
vítimas do descaso infantil, e a gravidez precoce é um fator que reforça esta
condição, comprometendo o futuro das crianças envolvidas (pais e filhos). A matéria
destaca ainda que Florianópolis, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Joaçaba e
Tubarão aparecem entre as 50 cidades com melhor Índice de Desenvolvimento
Infantil (IDI) no país. Junto às estatísticas, um artigo assinado por Viviane Senna,
presidente do Instituto Ayrton Senna, e uma coluna intitulada “O que se pode fazer
para melhorar a infância?”, criando laços mais consistentes entre jornal e leitores. 

No dia seguinte, a segunda matéria da série reedita a coluna, traz um artigo
de Zilda Arns, da Pastoral da Criança, e uma matéria sobre os benefícios de se
investir na infância. Texto complementar salienta convênio entre a prefeitura de
Jaraguá do Sul com creches da cidade. 

A educação infantil foi o tema do dia 9 na série. A repórter apresenta dados sobre a
importância de se estimular as crianças desde cedo, com brincadeiras e toques, além do acesso
à boa alimentação e aos amigos. O exemplo dos pais e o comportamento da mãe durante a
gestação e a amamentação, segundo ela, também são fundamentais para o desenvolvimento
neurológico e social da criança. Quem assina o artigo nesta edição é Célia Regina Reis da Silva,
assessora pedagógica do Núcleo de Estudos Negros (NEN) de Florianópolis.  

Na quarta-feira, 10, o DC denuncia o trabalho infantil no Estado, onde existem cerca
de 121 mil trabalhadores precoces. Para tentar inibir a prática, há projetos como o PETI
(Programa pela Erradicação do Trabalho Infantil), na cidade de Morro da Fumaça.  

Na véspera do Dia das Crianças, a série destaca Criciúma e São José, em dois
iniciativas exemplares: o Bairro da Juventude - entidade filantrópica no sul do
estado que atende crianças e adolescentes de baixa renda – e o 9º Salão de Artes
da Educação Infantil, na região metropolitana para apresentação artística e
exposição de trabalhos infantis. A série se estendeu até o dia 14 de outubro, um
domingo.
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Edição 07 – 29/10/2001

Festas de Outubro, jornalismo
festivo

 

Em Santa Catarina, as Festas de Outubro são eventos que arrecadam milhões,
geram empregos, fazem cartaz do Estado lá fora e mobilizam até mesmo as máquinas
editoriais locais. Jornais, revistas, emissoras de rádio e tv agitam-se entre os foliões
para trazer informação, diversão e promoção dos festejos. O leitor – envolvido pelo
clima de festa – se depara com matérias e com textos que poderiam muito bem ter
sido feitos por assessores de imprensa das prefeituras ou mesmo das organizações.
Muitos assuntos poderiam render boas reportagens e não frutificam. Outros – em
condições normais – não mereceriam uma linha sequer.

O Jornal de Santa Catarina investiu muito na cobertura das festas de outubro.
A exemplo de outros anos, circulou com um suplemento especial – “Festzeitung” -
durante os dias dos festejos. Com pelo menos oito páginas, o tablóide vinha com
seções fixas, muitas fotos, notas com a programação e reportagens de pouco fôlego.
Não só no suplemento, mas a cobertura dos eventos se espalhava pelas páginas
convencionais do Santa.

  No dia 4, quando começavam as festas, o jornal trouxe um especial que mais
se concentrava na divulgação de datas, horários, mais do que matérias mesmo. O
foco do Santa, embora tente abranger outras festas típicas, é a Oktoberfest, a pioneira
do Estado e carro-chefe na divulgação do turismo catarinense.

  Nem mesmo a água das cheias havia baixado, os leitores do JSC já se
aqueciam para as festas, lendo as chamadas de capa e acompanhando os
preparativos. Ao leitor mais atento, ficou a impressão de que um fato (as enchentes)
foi logo substituído por outro (as festas) sem qualquer preocupação na transição.
Há que lembrar ainda que os movimentos bélicos norte-americanos de retaliação
aos atentados de 11 de setembro também freqüentavam as primeiras páginas dos
jornais à época. Uma questão: como jornalistas administram assuntos tão
importantes na escolha de uma manchete? O que o público pode esperar de seu
jornal predileto nestes momentos?

  Acompanhe as Festas de Outubro nas primeiras página do Santa:

  Dia 4:

Começam as Festas de Outubro (Chamada no alto da página)

  Dia 5:

Oktober da Paz (Manchete)

  Dias 6 e 7:



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS30

Festas de Outubro geram 5 mil empregos no Vale (Manchete)

  Dia 8:

Invenções surpreendem público no desfile da 18a Oktoberfest (chamada no
canto superior direito, contrastando com a manchete: EUA ATACAM
AFEGANISTÃO)

  Dia 10:

Vale terá reforço de 302 policiais (manchete)

  Dia 11:

Reservas em hotéis de Blumenau chegam a 93%

  Dia 12:

ALEGRIA!

  Dias 13 e 14:

Mar de gente (Chamada com foto destacada)

  Dia 16:

Festas de Outubro (quadro com programação)

  Dia 17:

Festas de Outubro (quadro com programação)

  Dia 18:

Festas de Outubro (quadro com programação)

  Dia 19:

Ainda dá tempo para aproveitar a festa (manchete com fotos e quadros)

  Dias 20 e 21:

Submanchetes com fotos e chamadas para o último dia de festas

  Dia 22:

Até o ano que vem! (manchete)

  Houve quase uma convocação aos leitores para as festas. Em seus editoriais
dos dias 4 (Temporada da alegria), 5 (Oktober da Paz), 6 e 7 (Uma temporada especial)
e dia 8 (Resultados positivos), o Santa dribla o “Setembro Negro” dos terroristas e
os prejuízos causados pelas muitas chuvas dos primeiros dias de outubro. O clima
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que se percebe é de torcida, de conciliação dos habitantes, empresários, turistas e
demais para fazer uma temporada memorável de festejos.

  Nas edições conjuntas dos dias 6 e 7, foram quatro páginas, inclusive com
matéria final da série “Outubros Inesquecíveis”, assinadas pela repórter Alessandra
Ogeda. No dia seguinte, começa a se estampar nas páginas do diário blumenauense
a preocupação com o público das festas. Veja-se a matéria da página 3-B, “Público
da Oktober supera do ano passado”. O que se há de questionar é qual o papel dos
meios de comunicação num evento como este? Os jornais devem apenas e tão
somente narrar os fatos da festa ou ajudar a promove-las? Qual a função dos meios
de comunicação em eventos que são importantes para a economia local? Onde fica
o limite entre divulgação e jornalismo?

  Nas edições conjuntas de 13 e 14, o jornal lança mão de um recurso gráfico
para dar a manchete necessária sem se esquecer das festas. Assim, no alto da página,
temos “Concursos públicos abrem 463 empregos no Vale” e logo abaixo uma foto
de quase meia página (“Mar de gente”) atrai o olhar dos leitores para o interior do
pavilhão da Proeb-Blumenau. Atrações da Fenarreco, Schützenfest e Marejada,
Fenachopp e Festa do Bolão aparecem nas páginas centrais do segundo caderno.

  O suplemento do JSC, “Festzeitung”, já é bem conhecido na cidade e este
ano passou por algumas reformulações gráficas, o que melhorou sua apresentação
estética. No entanto, o conteúdo dos textos não mudou muito, e a proposta continua
sendo divulgar a programação das festas, mostrar à população e aos turistas o que
está acontecendo no período festivo, de forma bem humorada, sem se aprofundar
muito nas matérias. O tratamento é semelhante aos cadernos de verão de A Notícia
e Diário Catarinense, durante as temporadas. Tudo muito leve para não causar
indigestão de informação...

  Na edição do dia 11, no entanto, o suplemento trouxe a matéria “Invenções a
serviço de sua majestade o chope”, bem detalhada, com fartura de fotos. Um exemplo
de como informação e diversão não andam tão separadas... Outro aspecto a se
destacar é o esforço do jornal na tradução das letras das músicas alemãs, tradicionais
na Oktober.

  Nas páginas do Diário Catarinense, as festas de outubro não só se resumiram
a eventos destinados a atrair números lucrativos, contando com foliões disfarçados
de Osama Bin Laden, empunhando canecos de chope de 2 litros ou desfilando sobre
bicicletas emendadas umas às outras e chamadas de “centopéias”. Foram também
resumidas a muitas matérias sem densidade e com pouco conteúdo informativo.

  Exemplos aparecem nas páginas 29 da edição de 4 de outubro, na 4 de 6 de
outubro, nas 9 e 10 do dia 9 de, entre outras edições que cobriram o período das
festas. As páginas são preenchidas, às vezes em grande parte, com fotos de
princesas, tomadores de chope e foliões, afora outros temas comuns às festas. Não
raro associam quadros sobre o trânsito, informando número de acidentes,
precauções, etc.. E trazem boxes com finalidade de prestação de serviço, contendo
a programação das festas e principalmente preços.

  Algumas matérias trazem um texto com mais referências, como “Oktoberfest



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS32

começou num potreiro” (DC, 7 de outubro, p.26). Nela, é narrada brevemente a
história da festa que, ao contrário do que se pode pensar, nasceu no município de
Itapiranga, no Oeste do Estado. Ao lado, um quadro – quase um quarto de página -
com números de visitantes das festas em todo o Estado, receitas e gastos médios de
cada participante.

  Entretanto, chama mais a atenção a inadequação de título e confusão nos
textos. A matéria da p. 20, de 22 de outubro, é intitulada “Social recebe o lucro das
festas”, quando na verdade o texto traça um breve panorama do que foram as
festividades. Quando estas apenas começavam, apareceram linhas de apoio com
projeções antecipadas: “Blumenau se transforma na capital nacional do chope e
receberá milhares de pessoas até dia 21” (DC, 5 de outubro, p.25). Também “Ivete
Sangalo anima Fenarreco” (DC, 8 de outubro, p.31) é um exemplo de carência de
investigação, apenas transcrição de press releases, dado que, segundo foliões, a
cantora desagradou com sua arrogância e, além disso, negou-se a dar entrevistas a
rádios e jornais locais, conforme estes mesmos veículos de comunicação.

  Há ainda uma mistura de informações, como em “Oktoberfest comanda a
alegria” (DC, 5 de outubro, p.25), especificamente na parte depois do subtítulo
“Muitas horas de ônibus desde Belém, no Pará”, em que é tomado um depoimento
breve de uma mulher paraense que foi à Oktoberfest, resumido a oito linhas, em
seguida emendando informações sobre a Fenarreco, em Brusque.

  É bom lembrar que, mais do que rainhas e princesas e foliões fantasiados, as
festas são para quaisquer pessoas, interessadas em prestação de serviços mas
também numa cobertura em que se vejam estampadas. Na impossibilidade de
abarcar todas as festas numa única página, havia possibilidades infinitas para
singularizações, capazes de realmente captar o que nelas acontecia e de ir além de
um pano de retalhos meramente informativos e mal costurados.

  O petróleo é nosso

  Os jornais catarinenses se comportaram muito diferentes entre si, frente o
anúncio da descoberta de petróleo em Itajaí, na última semana de outubro.

  O mais equilibrado e completo foi o DC. Trouxe a capa do dia 24 de outubro
com a seguinte manchete: “Economia de Santa Catarina vive grande fase”, seguido
de duas linhas de apoio: “Supermercados investem R$25 milhões e turismo cresce
no feriadão” e “Petróleo vai render R$109 milhões”, esta acompanhada de foto da
área a ser explorada. A matéria, na página 17 de Economia, deixa claro que a extração
deve começar apenas em 2005, se começar. “O poço ainda vai passar por um processo
de avaliação para saber se ele é viável economicamente. Se tiver menos óleo que o
previsto, a exploração pode ser descartada”. Ainda aponta os possíveis lucros para
o Estado e a possibilidade de extração também de gás. O Editorial é otimista, porém
sensato, ressaltando não só o dinheiro ganho com royalties, mas também os empregos
diretos e indiretos que surgirão.

Nos dias seguintes, o assunto foi totalmente esquecido, e o jornal se voltou
apenas sobre a greve na Petrobrás.
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O Jornal de Santa Catarina, no dia 24 de outubro, designou dois jornalistas
para apurar o caso, o que não impediu confusão entre informações sobre o Campo
de Caravela - local de exploração de petróleo, no Paraná – e o poço descoberto em
Itajaí. Apesar disso, não deixou de considerar que os lucros com a descoberta ainda
não são certos: “se esse petróleo realmente for explorado e comercializado...”. A
primeira página desta mesma edição vem com a manchete “Riqueza que vem do
mar” com foto. As matérias estão na página 6 A, de Economia. O Editorial, como de
costume no grupo RBS, é o mesmo do DC.

No dia 25 de outubro, o Santa traz nota intitulada “Normalidade em Itajaí”,
falando da não adesão de greve no porto.

A Notícia, por sua vez, divulgou o fato sem alarde, e apenas no dia seguinte
aos concorrentes. Não houve chamada de capa, o espaço para o assunto, na página
de Economia, foi restrito. O jornal pecou pela superficialidade. Há apenas um
depoimento de Fernando Borges, gerente geral da unidade de negócio de exploração
e produção do Sul, da Petrobrás. A matéria foi vaga, comprometendo a própria
credibilidade ao anunciar: “independentemente da precaução da Petrobrás em
revelar informações sobre o assunto, o AN apurou que as condições geológicas da
bacia do Estado são favoráveis à exploração de petróleo” e, em seguida, citar
depoimento de “um especialista que prefere o anonimato”. Fica fácil dizer qualquer
coisa e não atribuir a ninguém em específico. Todos se isentam de um possível
erro.

No dia 26 de outubro, o AN traz seu Editorial sobre o assunto. É otimista em
relação aos lucros futuros, mas salienta que “as primeiras informações são
superficiais”. A tentativa de não pecar pela empolgação (ou precipitação) fez com
que o diário de Joinville se mantivesse demasiado distante do fato. Uma pergunta
que se faz necessário: jornalistas podem brigar contra a notícia?

Festival de erros

Nem bem o 9º Festival Nacional de Teatro Isnard Azevedo começou e os jornais
já começaram um outro festival, o de imprecisões e incorreções. Só nos dois primeiros
dias, pelo menos dois escorregões: no dia 10, o Diário Catarinense, na matéria
“Sotaque mineiro no palco”, atribui a Luís Alberto de Abreu a direção do espetáculo
Um trem chamado desejo, do grupo Galpão. Acontece que o diretor é Chico Pelúcio,
que também faz parte do elenco, e Abreu, na verdade, assina a dramaturgia da
montagem. Na edição seguinte, o DC volta a se equivocar. No texto “Absurdos da
vida humana”, anuncia que o Teatro da Ubro será o palco da peça A última tentação,
da Áprika Cooperativa de Arte. Na verdade, o título do espetáculo é A última
apresentação. É claro que jornalistas se confundem, que erros acontecem, às vezes
até se repetem. Mas muita gente ainda se orienta pelos jornais para definir a própria
agenda cultural. Tanto leitores fiéis quanto aqueles que só estão na cidade para
acompanhar o evento. Mas o DC não é o único a errar. Até mesmo a organização do
festival deixou alguns erros passarem no programa distribuído ao público. A peça
Toda vontade mora num útero virou Toda vontade mora num cubo; o grupo
E(x)periência Subterrânea virou (E)xperiência Subterrânea; o diretor de cena do
Projeto Palcohabitasul, Ricardo Bussy, tornou-se Ricardo Von Busse...
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Edição 08 – 26/11/2001

Nem sempre estar perto do fato é
estar próximo da notícia

 

Qual é a distância correta entre jornalistas e fontes de informação? Alguns
respondem que é próximo o bastante para não perder a notícia e distante o suficiente
para não se envolver nela. Difícil é determinar o que é isso no dia a dia, na cobertura
de setores como economia e política, por exemplo.

  Este MONITOR DE MÍDIA acompanhou nas últimas semanas um caso que
envolve estas discussões, seja do ponto de vista técnico e ético: o governador
Esperidião Amin viajou aos Estados Unidos e junto com a comitiva foram dois
jornalistas locais. Amin seguia para acertar detalhes de financiamentos com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o repórter Tarcísio Poglia (Diário
Catarinense) e o colunista Moacir Pereira (A Notícia e O Estado) acompanharam os
oito representantes do Estado a Nova York e Washington, nos dias 13 e 14 de
novembro.

  Convites para viagens de acompanhamento de autoridades e para eventos
de empresas não são raros no jornalismo cotidiano. São até muito comuns. Aceitar
tais propostas não é ilegal, mas pode se tornar um problema de ordem ética. No
caso analisado, a Assessoria de Imprensa do Governo garante que o Estado não
pagou despesas de viagens de jornalistas e que não faz isso em ocasiões
semelhantes. Os custos correm por conta das empresas noticiosas que manifestam
seu interesse quando conhecem o roteiro e a natureza da viagem, informou. “Se o
jornal acha que é importante, manda um profissional. Mas o governo não paga
nada disso, até porque não há meios legais de fazê-lo”, completou a Assessoria,
referindo-se à obrigatoriedade de comprovar os gastos junto ao Tribunal de Contas
do Estado (TCE).

  O diretor de Redação de A Notícia, Luís Meneghim, afirma que a política da
empresa é bancar todas as despesas das reportagens. “Avaliamos os convites, e se
há interesse jornalístico ali, mandamos nossos profissionais. Quando é necessário,
buscamos patrocínio para cobrir estes custos”. Foi assim, por exemplo, com a viagem
para a Ásia em que o repórter Jefferson Saavedra acompanhou o vice-governador
Paulo Bauer. Já houve casos em que o jornal não enviou seus jornalistas junto a
autoridades por falta de interesse jornalístico ou por falta de recursos, completa
Meneghim.

  No Diário Catarinense e no Jornal de Santa Catarina, há regras expressas
sobre a questão. Conforme estabelece o “Manual de Ética, Redação e Estilo da
Zero Hora” (que vale para todos os veículos do Grupo RBS), “a matéria que resultar
da programação de viagem a convite deve trazer ao final, a indicação de quem
viajou e quem pagou as despesas” (p. 61). E mais: “VIAGENS A CONVITE: Zero
Hora não aceita viagens de cortesia que não tenham cunho eminentemente editorial
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ou de aperfeiçoamento profissional. Se houver interesse do jornal, a viagem deve
ser previamente aprovada pelo diretor de Redação ou pelo editor-chefe. Todo convite,
mesmo se dirigido pessoalmente a qualquer membro da equipe, deve ser entendido
como um convite ao jornal. Nenhuma viagem de cortesia de qualquer espécie poderá
ser solicitada ou mesmo sugerida por profissionais da Redação. Qualquer
reportagem ou artigo que resultar de convite deve deixar claro para o leitor que
Zero Hora não financiou a cobertura” (pp. 21-22).

  Embora os jornalistas de AN e DC não tenham ido aos Estados Unidos a
convite do governador e suas despesas tenham sido cobertas por suas empresas, o
caso chama a atenção para a discussão ética sobre os limites na atuação dos
jornalistas. Em coberturas como essa, quais são os compromissos do jornalista? O
que esperar do enviado especial? Se aceitar que a fonte de informação pague as
despesas, com que independência o jornalista consegue trabalhar? Bem, espera-se
que o repórter seja uma extensão dos olhos e sentidos do leitor; que seu compromisso
seja o de relatar o que viu e ouviu; que, como enviado especial, envie informações
que sobressaiam as oferecidas pela assessoria de imprensa; que tenha liberdade
para trabalhar jornalisticamente.

  É uma iniciativa positiva as empresas jornalísticas enviarem seus
profissionais para cobrirem os fatos nos locais de seus acontecimentos. Mas o melhor
é quando o leitor ganha com isso. Quando ganha mais conteúdo, tem uma análise
mais aproximada do evento, um olhar mais presente da situação. E nem sempre
isso acontece. Foi o que se leu nos dias em que o DC e AN cobriam a viagem de
Amin aos Estados Unidos.

  Na edição de 12 de novembro de A Notícia, por exemplo, foi um colunista
que ficou no Brasil quem mais informou sobre a viagem. Na coluna “Alça de Mira”,
Antonio Neves aponta quais são os projetos negociados por Amin (Programa de
Corredores Rodoviários e Microbacias 2), as datas das reuniões e o valor dos
empréstimos (US$ 150 milhões para as estradas e US$ 66 milhões para as bacias).
No mesmo jornal, três páginas antes, na sua coluna, Moacir Pereira refere-se
vagamente a recursos “de vital interesse para a economia catarinense”. Em
reportagem assinada, o colunista cita números diferentes de Neves: US$ 300
milhões e US$ 106 milhões para os financiamentos. No dia seguinte, 14, em nova
matéria, Pereira afirma que “O novo programa de financiamento prevê aplicação
de US$ 106 milhões, sendo US$ 66 milhões financiados pelo Bird e US$ 40 milhões
pelo Tesouro do Estado”. De volta ao dia 13, na coluna, o jornalista torna a ser vago
nas informações, e os financiamentos “tocam fundo em questões de real interesse
público”. Simplesmente.

  O DC, por sua vez, só trará informes da viagem por meio de seu enviado
especial no dia 14, no último dia da missão. A matéria traz dados simples, diretos,
sem qualquer furo de reportagem ou informação exclusiva.

  Nos relatos da viagem, na coluna diária que mantém em A Notícia e O Estado,
Moacir Pereira se refere aos membros da comitiva como se não fizesse parte dela,
e como se não estivesse participando da viagem. A estrutura das frases no texto
busca neutralidade, distância, assepsia. Por quê? A imparcialidade ou a isenção
moram nesta estratégia discursiva? Excluir-se da viagem é a melhor forma de
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manter distanciamento das relações políticas ali inerentes? Esta impressão se desfaz
nas reportagens que o colunista assina como enviado especial nos dias 13, 14, 15,
16 e 17.

  Jornalismo Cultural

 Entre os dias 21 e 23, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) promoveu o
evento Jornalismo Cultural – Cinco Debates, reunindo artistas, jornalistas e
especialistas da área para uma discussão mais aprofundada na área. As palestras
foram dadas por nomes de cinco estados brasileiros: Regina Zilberman (RS) falou
das relações entre imprensa e literatura no país; José Castello (PR) relatou sua
experiência na crítica literária de jornais; Cremilda Medina (SP) fez um panorama
da arte e do jornalismo num contexto de necessidade da busca de autoria e de
renovação cultural; Anelito de Oliveira (MG) palestrou sobre a resistência à cultura;
e Paulo Clóvis Schmitz (SC) fez um extenso relato do jornalismo cultural produzido
em Santa Catarina. O evento marcou a 50ª edição de Ô Catarina!, publicação da
FCC.

  Pela metade

O município de Timbó passou por um impasse entre os dias 13 e 14 de
novembro quando a prefeitura não renovou o contrato de concessão com a CASAN.
De acordo com o Jornal de Santa Catarina, o Poder Legislativo mostrou-se
preocupado com o assunto para não tomar decisão precipitada. Já existe um projeto
de formação da Samae, o órgão responsável pelo serviço municipalizado de
abastecimento.

  Moacir Pereira (AN), em nota do dia 13, relata a crise: “O município de Timbó
entra hoje no buraco negro em relação aos aspectos jurídicos dos serviços de água
e esgoto”. Por outro lado, Paulo Alceu (DC) explicou com detalhes mais precisos a
situação que envolvia uma indenização de aproximadamente R$ 10 milhões. A
contextualização do fato vai ser feita apenas no dia seguinte por Moacir Pereira em
sua coluna, na nota “Indenização”.
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NO II - 2002a
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Edição 09 – 15/02/2002

Fórmula dos cadernos de verão dá
sinais de cansaço

 

Festas de fim-de-ano, férias escolares, viagens, temporada de folga para muita
gente. No jornalismo, as coisas são diferentes e não há descanso quando é feriado
ou data especial. As pessoas querem saber o que está acontecendo no mundo,
mesmo que estejam a quilômetros de distância ou longe de qualquer compromisso.
Os fatos acontecem mesmo nos domingos mais preguiçosos, nos dias mais
monótonos e nas horas mais inoportunas. O jornalista precisa estar atento a isso.

  Conhecido destino de turistas na virada do ano, Santa Catarina mantém uma
tradição em seus principais jornais: os cadernos de verão, suplementos que são
editados diariamente, tendo como leitores não apenas os assinantes e os nativos,
mas também aqueles que estão de passagem pelo estado. Este MONITOR DE MÍDIA
acompanhou as edições destes cadernos durante o mês de janeiro e verificou três
pontos importantes: em comparação com os anos anteriores, as inovações em 2002
são quase imperceptíveis; a fórmula do produto apresenta sinais claros de
esgotamento; parece faltar uma reflexão mais aprofundada do papel dos cadernos
de verão no contexto atual.

  A exemplo de outras temporadas, o Diário Catarinense trouxe o seu “Diário
de Verão”, um caderno com oito páginas, com cores e assuntos variados: dicas sobre
algumas cidades do estado, matérias sobre praias e suas opções para chegar, comer,
dormir e se divertir, depoimentos de nativos e turistas... A prestação de serviço
trouxe mapas para melhor localização um pouco do histórico dos principais pontos.
Como seções fixas, havia uma coluna de humor (duvidoso) assinada pelo chargista
Zé Dassilva e a “Dica do Turista”, além de informações sobre aeroportos, rodoviárias,
secretarias de turismo, supermercados, táxis, oficinas, chaveiros e hospitais,
telefones úteis como Bombeiro, Polícia e Procon, além de dois boxes com pontos
positivos e negativos de cidades catarinenses.

  Na mesma trilha dos demais cadernos de verão, o do DC fica centrado na
apresentação de destinos turísticos, seja do interior ou da orla catarinense.
Florianópolis recebe grande destaque, e é difícil o dia em que uma de suas praias
ou atrações não esteja em pauta. Fora da região metropolitana, boas matérias
também rendem. É o caso da que enfocou Balneário Camboriú, no dia 13 de janeiro,
Domingo. Bem elaborada, a reportagem possibilita uma leitura dinâmica e
descontraída. Pautada no relógio, a matéria mostra a rotina de uma praia que,
notadamente durante o verão, não pára.

  No “Diário de Verão”, as matérias de comportamento também têm o seu lugar:
a azaração em bares e boates, a moda do piercing, a depilação masculina, a mania
dos postos públicos de internet, os drinks e músicas da estação. Há preocupação
com a saúde da pele (micoses e desidratação) e dos olhos, dicas de nutrição para o
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verão. Iniciativas para promover a cultura regional, seja com o boi-de-mamão, com
a escultura em argila ou com a arte através do lixo, são expostas pelo jornal como
exemplo. Esportes, como o rugby de areia, o skate, o boliche, o quadriciclo, o kart,
a sinuca, a bicicleta, a capoeira, o surf e o windsurf, têm seu espaço cativo nas
páginas diárias.

  Matérias sobre economia neste período do ano, por exemplo, aparecem pouco.
Seria exigir demais? Não. Até porque este tem sido um verão atípico, com menos
turistas estrangeiros, menos negócios, menos empregos temporários e mais dores
de cabeça. Entre as raras reportagens com viés econômico, destacam-se a que
mostrou a contribuição da migração nordestina, a falta de turistas argentinos e a
dificuldade de alugar casas e apartamentos no litoral.

  Outro aspecto que preocupa é a reportagem positiva. Isto é, quando a matéria
não apenas apresenta o lugar turístico, mas praticamente se apóia em adjetivos e
superlativos que enaltecem as condições locais. O jornalismo, em casos assim, muito
se assemelha a panfleto publicitário. É um risco que o jornal não pode correr, já que
vive de credibilidade na informação. Pelo menos duas matérias veiculadas no
“Diário de Verão” alcançam essa zona nebulosa entre o jornalismo turístico e a
propaganda: a que trata do Beto Carrero World e a sobre o Parque Unipraias.

  O outro periódico catarinense do Grupo RBS, o Jornal de Santa Catarina,
investiu mais em matérias de comportamento e de alerta, em detrimento da
divulgação das praias e cidades do Estado, o que acabou destoando tanto do DC
quanto de A Notícia. O Santa não saiu com caderno propriamente dito, mas com
páginas anexas ao caderno B, sob a rubrica “Verão Santa 40 Graus”. Durante janeiro,
foram uma ou duas páginas diárias voltadas ao assunto. Neste espaço, o jornal
tratou de assuntos como tatuagens, esportes náuticos, ciclismo, malhação, passeios
de helicóptero, bebidas refrescantes, roupas para enfrentar o calor, fliperamas e
yôga na praia. Assuntos também abordados pelo DC, como piercing, kart, windsurf,
belezas da ilha de Porto Belo, crise turística no litoral e saúde da visão, tiveram sua
vez. A coluna que ilustra as páginas do “Verão Santa 40 Graus” é assinada por
Horácio Braun, que trata de assuntos corriqueiros de forma irreverente, trazendo
piadas, mensagens e programação, normalmente musical ou artística.

  Em rápida leitura, o que se pode perceber é que matérias informativas que
servem de alerta foram muito valorizadas pelo veículo. Temas como educação infantil
nas praias exaltam iniciativas como o Projeto Golfinho. Não se deixa de escrever
sobre assuntos como afogamentos, qualidade da água e da areia, cuidados
essenciais com as crianças para que estas não se percam em meio à multidão de
banhistas, a importância das bóias como meio de segurança, conscientização para
coleta de lixo visando a limpeza da orla, respeito ao vizinho de guarda-sol...

  Outras matérias, no entanto, deixam a desejar, como uma sobre toalhas de
praia, dos dias 19 e 20 de janeiro (edição conjunta de sábado e domingo). O Santa
deslizou ainda no excesso de matérias com perfil publicitário. Só algumas: Kaiser
Boat, Parque Unipraias, Estação Verão Atlântida, sobre o cruzeiro com o navio
Rhapsody, no qual a jornalista viajou a convite da empresa Píer 1, que representa o
navio no Brasil.
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  Seguindo uma espécie de política do conglomerado, assim como o DC eleva
Florianópolis, o Santa promove as belezas e atrações do Vale do Itajaí. A matéria
sobre a Festa Pomerana é mais uma valorização às iniciativas de se preservar as
tradições, do que mera divulgação. Artesanato e museus da região também ganham
espaço nas páginas do jornal.

  Ao contrário de anos anteriores, A Notícia não veio com um caderno de verão,
mas com duas páginas nem sempre diárias sobre o tema. Espremidas no “Anexo”, o
caderno de cultura, as páginas (centrais) destinaram-se a funcionar como catálogo
turístico, já que a totalidade das reportagens mostravam passeios, destinos e
programas de diversão. Bem ilustradas com fotos coloridas, as matérias do “AN
Verão” ficaram no trivial, nos pontos mais conhecidos e cultuados do estado, com
pouca ousadia e numa linguagem pouco flexível. O tom informal que se podia
encontrar no DC e, às vezes, no Santa, quase não se via nas páginas do diário
joinvillense.

  Os textos traziam boa quantidade de dados e informações que se
complementavam com boxes de prestação de serviços, o que pode auxiliar o leitor,
seja nativo ou turista.

  Um caso curioso: o “AN Verão” repetiu exaustivamente a coluna “Bandeira
Preta”, que orienta sobre a balneabilidade das praias do estado, durante todo o
mês de janeiro. Ocupando toda a extensão da página no canto direito da página C5,
a coluna foi a mesma – sem alterações – em todos os dias que circulou. Não que ela
seja desimportante ou descartável. Não, as informações são relevantes, mas será
que não houve modificação nas condições de banho no litoral catarinense? Isso é
que é uma coluna fixa!!!

  As edições analisadas por este MONITOR DE MÍDIA ajudam a fazer uma
leitura das estruturas que os jornais locais dispõem para as coberturas de verão:

  Os cadernos já foram mais criativos, e a falta de ousadia vem tornando o
produto mais convencional, reduzindo seu impacto e sua influência. Este fator se
reflete a olhos vistos: os cadernos já circularam mais nas praias, vistos com facilidade
nas mãos dos banhistas. Tempos atrás, os jornais dispunham de equipes específicas
de repórteres e fotógrafos para editar os cadernos. Houve ano em que tinha jornal
que contratava um ou dois jornalistas para fazerem o serviço. Atualmente, as
empresas usam seus próprios recursos humanos, que se dividem entre as tarefas
do dia-a-dia e as matérias de verão. Os anunciante também parecem ter tirado
férias dos cadernos, o que emagrece de fato a possibilidade técnica do produto.
Tais fatores podem ser observados – a título de ilustração – num dos jornais
analisados e demonstram a fase de esgotamento da fórmula dos cadernos de verão.
O fato de A Notícia reduzir seu suplemento e encartar duas páginas no “Anexo” é
um indicativo de que o produto pode ser oneroso demais frente ao retorno que traz,
e muito trabalhoso diante da cada vez mais enxuta estrutura jornalística.

  Um quadro como este permite lançar alguns questionamentos deste Monitor
de Mídia: Será que um caderno de verão pode sustentar sua identidade sem se
apoiar tanto nas matérias de cunho turístico? Como fazer um bom material sem se
assemelhar à mera publicidade? Qual o espaço para a criatividade, o bom humor, e
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a inovação nestes cadernos? Ainda vale a tese de que o leitor veranista quer ler
pouco ou que espera um jornal mais leve? Leve em peso de papel ou em informações?
É possível se pensar num caderno de verão que não se centre no cotidiano praiano?
Os leitores que estão longe do interior interessam-se pelo produto? A dengue – um
fenômeno do verão - já é uma epidemia no país. Matérias que alertem sobre a
doença cabem num suplemento deste tipo?

  Recadinho

Em outubro de 2001, a juíza substituta Carla Abrantkoski Rister, da 16ª Vara
Federal de São Paulo, causou polêmica nos meios jornalísticos ao dar despacho
que desobrigava jornalistas profissionais a terem curso superior na área. A decisão
provocou bate-boca em escolas de comunicação e nas redações do país. Como a
sentença não é definitiva e o processo continua tramitando, o caso ainda terá mais
repercussões. Em Santa Catarina, o assunto ganhou pouquíssimo espaço na mídia.
Talvez a maior vitrine tenha sido mesmo um artigo de Cacau Menezes, colunista
do DC, que defendia o mesmo ponto de vista da juíza. Na mais coerente, já que ele
mesmo não dispõe de diploma na área. Com chamada na capa – “Cacau Menezes
manda um recado aos seus inimigos” -, o artigo – “Conversando com os inimigos”
- ocupa toda a coluna na página 31, sempre num tom confessional, com ataques a
torto e a direito e com a autopromoção a que o colunista está acostumado. Para ele,
quem estuda 4,5 anos numa universidade para se tornar jornalista, quem critica os
arrivistas e quem busca profissionalismo é inimigo. Uma reflexão sobre a formação
dos jornalistas e sobre a necessidade do diploma pode ser encontrado na seção
“Artigos”, no texto “O jornalismo é uma profissão sim!”.

  Títulos 1

Leitura atenta de uma semana de jornal revela títulos ambíguos, obscuros e
que, ao invés de esclarecer, desinformam. No período de 3 a 10 de fevereiro, foram
coletados nove exemplos em A Notícia:

  Domingo, 3, página B-6: “Palestina entra na luta contra Israel”. Há anos,
Jerusalém assiste ao confronto incessante entre palestinos e israelenses, e o título
parece um tanto anacrônico. Acontece que a “palestina” a que se refere é Wafa
Idris, a primeira mulher a participar ativamente de um ataque suicida na região.
Ambigüidade causa confusão...

  Segunda, 4, página A-9: “Jornalista lageano lança obra em defesa do planeta
Terra”. A matéria dá conta da edição de um livro de caráter ambiental. O exagero
distorce ligeiramente o entendimento do leitor...

  Terça, 5, página A-10: “Transbrasil está de novo sem presidente”. Naquela
semana, a empresa havia trocado de controlador duas vezes. A ordem direta da
frase – Transbrasil está sem presidente de novo – evitaria entendimentos do tipo:
Transbrasil está com novo presidente...

  Títulos 2

Sexta, 8, página A-13: “Receita Federal alfandega porto de São Francisco”.
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Convenhamos, alfandegar não é um verbo de fácil assimilação. Há sinônimos mais
usuais, como armazenar ou despachar. Outra opção aceitável: operar no. Se este foi
um lapso, outro ocorreu na mesma matéria. Conforme correção do próprio jornal,
no dia seguinte, o alfandegamento do Porto de Itajaí prometido para aquele dia, já
havia ocorrido em agosto passado.

  Sexta, 8, página C-3: “Casas noturnas programam noites de folia”.
Redundância, afinal casas noturnas não funcionam durante o dia...

  Sábado, 9, página A-5: “Tasso e Roseana tem encontro”. Se ambos têm
compromisso, não há nenhum problema político, mas sim de acentuação gráfica.
Falta o circunflexo.

  Sábado, 9, página C-4: “Por dentro da casa rosada”. Em tempos de
intranqüilidade na Argentina, o título leva o leitor a pensar na sede do governo
platino. Entretanto, a reportagem do “AN Verão” se refere ao Palácio Cruz e Souza,
onde funciona o Museu Histórico de Santa Catarina, em Florianópolis. O título é
quase um estelionato jornalístico: aponta para uma coisa, mas oferece outra.

  Domingo, 10, página B-1: “Preços de enterro pesam no bolso dos vivos”.
Entende-se que os editores quiseram fazer um trocadilho, mas, como se sabe, cliente
morto não paga a conta. Não poderia ser diferente.

  Domingo, 10, manchete do AN Capital: “Escolas brigam pelo campeonato
de 2002”. Um tanto óbvio, já que em pleno Carnaval, não poderia ser diferente.
Quando as escolas não disputaram o título?
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Edição 10 – 01/03/2002

Erros gramaticais comprometem a
qualidade dos jornais

 

  Quando o consumidor compra uma lata de ervilhas e ela está amassada, há
um problema sério na qualidade da conserva. Quando o cidadão adquire um
microcomputador e este não funciona, ninguém pode negar o direito à reclamação.
Mas e quando o leitor percebe erros nos jornais? A comparação pode parecer
absurda, mas nos três casos, os produtos adquiridos apresentam defeitos, sua
qualidade está maculada, e o consumidor pode se sentir logrado.

  É certo que jornais não são como ervilhas nem como computadores, e que a
relação entre leitor e publicação não é apenas uma relação de consumo. Jornais são
produtos de consumo que dependem muito de um fator: credibilidade. Tanto é que
ninguém chega a uma banca de revistas e pede qualquer jornal. O cidadão pede
pelo nome. Ele escolhe o que quer ler. A partir daí, discutir a qualidade do produto
jornalístico passa por questões como correção das notícias, veracidade dos fatos ali
expressos, atrativos estéticos, profundidade e amplidão nas coberturas...

  Este MONITOR DE MÍDIA entende que a qualidade nos jornais catarinenses
depende da boa execução de todas estas etapas e da perenidade no propósito de
fazer um bom jornalismo. E isso pode ser percebido pelo leitor até mesmo nas
esferas mais evidentes do jornal. Por exemplo: uma publicação pode anunciar
qualidade se seus textos contêm erros gramaticais? É certo que o uso da língua
pela imprensa não se limita á obediência às regras da gramática, mas como os
veículos são voltados para todas as classes sociais e como há um sistema lingüístico
consolidado, que é padrão, espera-se que as publicações recorram a ele para que
cheguem com maior clareza e entendimento ao seu público.

  Este MONITOR foi conferir em que pé estão os textos dos jornais com relação
à correção gramatical. Foi feita uma análise criteriosa de um dia isolado, uma
segunda-feira (25/02), cuja edição é geralmente magra. Os pesquisadores foram da
primeira à última página do Diário Catarinense, de A Notícia e do Jornal de Santa
Catarina, sinalizando possíveis erros. Todos os textos do conteúdo editorial foram
lidos, e só foram desprezados anúncios e classificados. Tal exame não tem caráter
científico, não pode medir a qualidade nos jornais catarinense, nem esgota a questão.
Entretanto, a análise da correção de uma edição nos dá uma amostra de como as
empresas de comunicação locais investem insuficientemente na revisão dos seus
originais.

  As leituras revelaram um excesso de erros de pontuação, acentuação,
digitação e ortografia, sem contar problemas com regências e concordâncias, entre
outros. Disparidades entre editorias também foram percebidas, como entre Esporte
e Economia. Enquanto esta demonstra um maior rigor na correção textual, com
alguns poucos erros de acentuação, a primeira tem a clareza de seu texto prejudicada
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por erros de acentuação, digitação e notadamente pontuação. Ademais, há casos
em que é necessária a leitura e releitura de períodos ou de parágrafos inteiros,
dada a confusão dos mesmos. Isto, não esquecendo aqueles que despertam uma
incompreensão total por parte do leitor.

  Em “Bandeirante perde em casa por 90 a 62” (p.7-A, do Jornal de Santa
Catarina), por exemplo, o último parágrafo é um enigma. “No quarto final, o jogo
ganhou em empolgação, com as equipes partindo para a cesta. Mesmo com esforço
coletivo do Bandeirantes ??note-se o equívoco em colocar o nome do time no plural??,
o melhor jogo do time paranaense acabou incontestável no placar final do confronto”
. O incontestável, na verdade, foi o placar e não “o melhor jogo do time paranaense”,
como subentende o trecho. E vale lembrar que, nesse caso, o leitor pode atribuir ao
time de Brusque (Bandeirante) a adjetivação de paranaense, que cabe ao adversário
Sercomtel, de Londrina.

  Outra evidência: os erros logo nos editoriais. O jornal A Notícia traz erros
de pontuação, concordância verbal e trocas de conectivos. Os jornais do Grupo RBS
repetem as trocas de conectivos e somam erros de concordância nominal. Percebe-
se, também, rebuscamento da linguagem, sem, contudo, caracterizar erro
propriamente, como em: “A argumentação é irretorquível. A disciplina que se impôs
ao emprego de MPs com a aprovação da emenda constitucional mencionada visou
precisamente a compelir o presidente da república a cingir-se a propostas que
tenham essencialmente caráter de urgência e de relevância” (“Novo freio às MPs”,
p.2A do Jornal de Santa Catarina e p.10 do Diário Catarinense). É certo que os
editoriais são a manifestação expressa da opinião dos jornais, mas precisam ser
claros a ponto de ser compreendidos por seu leitorado. A clareza é um dos
ingredientes fundamentais na estrutura de um texto, principalmente o jornalístico,
que é destinado às massas. Esperar concisão e transparência no texto é tão importante
quanto esperar coerência nas idéias de um editorial.

  Na contabilidade da edição, A Notícia trouxe 116 erros nas suas 28 páginas.
Como a edição tem duas páginas inteiras de anúncio, a média de erros por página
com conteúdo editorial chega a 4,4. As seções que têm mais erros gramaticais por
página são a Mundo e a Geral, ambas com média de 9 deslizes por página. Mas
enquanto a Geral trouxe 27 erros nas suas 3 páginas, Mundo veio com 9 numa
única página. É importante lembrar que o material internacional vem de agências
de notícia e os jornalistas locais apenas editam os textos, não os escrevem... No
AN, da edição analisada, apenas a primeira página escapou dos erros, e o equívoco
mais freqüente é a colocação de vírgula na frase. Em muitos momentos, ela é
simplesmente ignorada, como nos advérbios de tempo no começo das orações.

  No Diário Catarinense, foram encontrados 96 erros nas 52 páginas, 49 delas
com conteúdo editorial. Com isso, a edição de 25 de fevereiro do DC teve uma
média de 1,9 erro por página. Mais uma vez, a colocação de vírgulas comprometeu
a qualidade dos textos. Foram identificados 51 erros desta modalidade, 12 de
ortografia/digitação, 7 de acentuação e outras 26 ocorrências diversas. Foram
rastreadas 36 páginas do primeiro caderno, 8 da seção de Esportes e 8 da de
Variedades.

  No Jornal de Santa Catarina, os pesquisadores do MONITOR DE MÍDIA



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS45

assinalaram 51 deslizes gramaticais nas 20 páginas da edição. A média de erros
por página é de 2,5. As ocorrências foram assim classificadas: pontuação, 21 erros;
acentuação, 5; ortografia/digitação, 5; outros casos, 20.

  Não importa qual jornal cometeu mais erros gramaticais no último dia 25. O
que interessa mesmo é atentar para o fato de que a revisão carece de maior atenção
e cuidado. Há cerca de dez anos, os jornais passaram a descartar os serviços dos
revisores, profissionais que vinham do próprio jornalismo ou da área de letras e
que se dedicavam a corrigir os textos dos demais jornalistas. Em muitos casos, a
sala de revisão ficava anexa à redação, e redatores e corretores trocavam informações,
dirimiam dúvidas e acertavam a edição final. Com a modernização das empresas
jornalísticas, os setores revisores foram extintos e os editores passaram a responder
por este serviço. Mais um trabalho para os já atarefados editores. Não bastasse ter
que escolher títulos, legendas, dispor as matérias nas páginas, e acompanhar o
trabalho dos repórteres, o editor ainda tinha que revisar todo o material que seguiria
para a gráfica. A sobrecarga estafa o profissional. Com isso, erros óbvios podem
escapar das vistas dos editores, comprometendo a qualidade final do jornal.

  Aparecem até erros de conta matemática. É o que se viu, por exemplo, no
Santa, na coluna Plenário (página 4A). Na tabela que contabiliza o número de
deputados federais brasileiros, a coluna Masculino aponta 485, quando a soma
real dá 331.

  A solução seria ressuscitar a revisão? Talvez. Este é um assunto que precisa
ser refletido pelos jornalistas, já que estas imperfeições estão na superfície do
produto e podem ser detectadas por todos. Note-se que este diagnóstico apontou
os erros mais aparentes nos jornais. Os de exatidão, de correção nas informações
sequer foram elencados...

  Suplementos no DC

  O período de férias escolares não parou as redações dos jornais locais. Além
do noticiário diário, a imprensa catarinense veio com seus cadernos de verão e
suplementos especiais. Em janeiro deste ano, o Diário Catarinense publicou
suplementos especiais nas quartas-feiras, abordando a Comunicação Empresarial.
O caderno, em 15 páginas coloridas, é uma parceria DC - SENAI/FIESC, no projeto
de Ensino a Distância. O encarte tem visual atraente, com muitas ilustrações e box
de textos complementares. Dos volumes 1 ao 8, traça-se um perfil do profissional
de mídia chamado assessor de imprensa. A preocupação maior da série é distinguir
os papéis do Relações Públicas (RP), do Publicitário (PP) e do Jornalista (AI) dentro
de uma empresa. Por ser um caderno sobre comunicação empresarial, o papel do
assessor de imprensa recebe o enfoque maior, e outras funções jornalísticas ficam
em segundo plano.

  Os conceitos básicos do jornalismo são ensinados através de exemplos.
Diferenças entre os meios de comunicação de massa e os especializados, jargões,
funções, tipos de pesquisa e posturas jornalísticas são evidenciadas. A rotina de
trabalho é ilustrada com uma história em quadrinhos bem criativa. Questões éticas
e a importância de se imprimir sensibilidade sem cair no sensacionalismo (apenas
para criar proximidade com o fato) também são destacadas. São apresentadas dicas
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sobre como aperfeiçoar a comunicação e a expressão visual diante das câmeras,
planos de filmagem (geral, americano, médio e close) e o tempo da reportagem
como recurso (fast ou câmera lenta); estética do jornal (planejamento gráfico), como
proceder em diferentes tipos de entrevista (noticiosa, de opinião, coletiva, de
enquete, com personalidade) e na exposição das mesmas (transcrição, citação,
interpretação); os diferentes meios para determinadas mensagens, como preparar
releases, tipos de edição jornalística (especial, compacta, multinacional,
comemorativa, bilingüe, clandestina), etc...

  A iniciativa de promover a admiração e/ou o respeito pela profissão e por
esta função (assessoria) tão questionável, é válida. Porém, houve exagero por parte
dos editores: muitas vezes, o papel do assessor de imprensa foi repassado como
mais importante e eficiente do que os do publicitário ou do relações públicas.
Também ocorreu a repetição excessiva de assuntos, como a diferença entre tais
áreas da comunicação social, os cuidados na preparação de press kits e releases e
as definições básicas do Jornalismo. Sutilmente, o jornal estampa seu apoio ao
estágio jornalístico regulamentado (alunos cursando o 3º ano da faculdade).

  Suplemento no Santa

  Merece registro ainda o Jornal de Santa Catarina, que veio na edição de 19
de dezembro de 2001 com o suplemento especial “Nosso Vale”, retrato de 65 cidades
do Vale do Itajaí. Com 80 páginas, a maioria colorida, o caderno foi feito pela equipe
de repórteres e fotógrafos do jornal, percorrendo, em poucos dias, todas as cidades.
Além das reportagens, infográficos e fotos traçam perfis do potencial econômico
dos municípios, exibem estatísticas dão conta das infra-estruturas locais, isso, sem
desprezar as informações históricas.

  Percebe-se um certo excesso de anúncios publicitários, notadamente da
UNIDAVI e do Curso e Colégio Energia, o que provoca alguma poluição visual. No
entanto, a iniciativa de valorizar os aspectos regionais, é louvável e serve como
exemplo de jornalismo de prestação de serviço.
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Edição 11 – 16/03/2002

Quando a foto é uma vitrine
política

   

Neste ano, o leitor precisa estar de olhos bem abertos para não levar gato por
lebre. Ano de eleições para a presidência da república, para os governos dos estados,
para vagas no Senado, na Câmara Federal e Assembléias, o período é repleto de
armadilhas na mídia. Dossiês com revelações bombásticas chegam às redações,
escândalos forjados vêm à tona e outras manobras tornam o dia-a-dia mais agitado.
Como a campanha ainda não começou pra valer, é importante atentar para alguns
movimentos mais sutis nos bastidores da política. Os meios de comunicação,
geralmente, refletem alguns desses fenômenos.

  Este MONITOR DE MÍDIA observou atentamente como os jornais vêm
tratando o material fotográfico de muitos dos pré-candidatos a cargos eletivos em
2002. Num levantamento dos últimos 30 dias – de 15 de fevereiro a 15 de março -,
foram identificados diversos casos em que a fotografia jornalística funciona mais
como uma vitrine política, um outdoor publicitário. Nestes exemplos, os
protagonistas aparecem inaugurando obras, atendendo reivindicações, negociando
com autoridades nacionais, sendo homenageados ou ainda aclamados por populares.

  Em A Notícia, chamou a atenção um período em particular: de 20 a 24 de
fevereiro, em todas as edições, foram registradas fotografias que serviam a esse
propósito. E um detalhe: as fotografias foram feitas pelos profissionais das
assessorias de imprensa do governo do Estado. Quer dizer: o político só podia
aparecer bem na foto. No dia 20, nada mais que TRÊS fotos distribuídas pela
assessoria do governador Esperidião Amin foram publicadas em locais de destaque
na edição: na capa, em cima da manchete, o governador aparece ao lado do
presidente da República, num tom claro de informalidade. Na página A9, Amin
está na mesa com o ministro dos Transportes, Alderico Lima, e na página A11, com
o ministro do Desenvolvimento Agrário Raul Jungmann. Numa leitura bem linear,
pode se chegar à conclusão de que o governador tem livre trânsito em Brasília,
sendo recebido com facilidade pelas autoridades federais. Se as fotos fossem
editadas em dias esparsos, a leitura seria outra. Como se dão todas num único dia,
mais parece que houve um esforço para promover a viagem ao Planalto... Nos três
casos, o jornal credita as fotos a Glaicon Covre, repórter fotográfico da assessoria
de imprensa do governo.

  No dia 21, uma foto no alto da página A-10 traz Amin e Jungmann abraçados
e sorridentes (Foto: Glaicon Covre). Na edição seguinte, Amin está na capa
novamente, mas no canto inferior direito. A legenda enfatiza: “Safra: governador
Esperidião Amin festeja o anúncio de que o Estado deve colher 900 mil toneladas
de arroz”. No interior do jornal, na página A-13, Amin já está em outro local: as
instalações da Epagri em Itajaí. Em ambos os casos, as fotos são atribuídas a
“Divulgação - Osnildo Schmitt”. No dia 23, mais amostras públicas do dinamismo
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do governador. Desta vez, na página A13, ele está em Florianópolis e inaugura um
laboratório para certificação de mel. Crédito da foto: Divulgação/Ademir Silva.

  Mas o governador não é o único político a ter sua imagem fartamente
divulgada em A Notícia por meio de fotografias distribuídas por assessores. Na
mesma edição de 23 de fevereiro, o prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira,
aparece sentado, descontraidamente, com o governador do Rio de Janeiro Anthony
Garotinho. É preciso lembrar que o prefeito é o pré-candidato ao governo do Estado
pelo PMDB. Crédito da foto: Divulgação.

  No domingo 24, Amin volta a freqüentar as páginas do AN, onde é retratado
por Ademir Rodolfo da Silva-Segov no encontro com apicultores (p. 4 do caderno
ANCapital).

  Os flashes das câmeras promotoras espocaram pelo menos mais cinco vezes
no diário de Joinville:

  Sexta, 15 de fevereiro, página A5: Amin em visita ao presidente da
Assembléia, Sandro Tarzan. Foto: Divulgação.

  Terça, 5 de março, página A6: o governador se reúne com lideranças de Nova
Trento para avaliar impactos no turismo religioso. Foto: Divulgação - Glaicon Covre.

  Quinta, 7 de março, página A5: Luiz Henrique da Silveira analisa decisão
do TSE sobre as coligações. Foto: Divulgação.

  Segunda, 11 de março, página A5: Luiz Henrique levanta troféu que o
homenageia durante o Congresso Brasileiro de Vereadores. Foto: Marcelo Caetano.

  Terça, 12 de março, capa: Amin conversa com o presidente do TSE, Nelson
Jobim. Foto: Kátia Nascimento.

  No Jornal de Santa Catarina, nenhum caso que se encaixe no uso de fotos
jornalísticas para promoção de imagem política foi encontrado. Mas no Diário
Catarinense, este MONITOR registrou quatro exemplos. O primeiro se deu em 3
de março, na página 36, da editoria Mundo: na foto, o presidente Fernando Henrique
Cardoso se encontra com o presidente angolano José Eduardo dos Santos, dispondo-
se a contribuir para a pacificação no país africano que vive uma guerra civil há 40
anos. Embora a foto seja de uma agência internacional de notícias, a AFP, o registro
reforça uma imagem que o presidente gosta de cultivar: a de expert em política
externa, estadista de envergadura internacional.

  Na edição de 12 de março, o Diário Catarinense vem com outros três casos.
Na página 9, o governador Esperidião Amin aparece ao lado do presidente do TSE,
Nelson Jobim, recepcionando outras autoridades na abertura do 15º Congresso
Brasileiro de Vereadores. A foto é atribuída a Jackson Zanco – DC/Joinville, e a
leitura mais direta que se pode fazer é a proximidade do governador com
importantes figuras da República. No mesmo dia, na página 10, o governador volta
a aparecer, na ocasião de assinatura de contrato de obras para o programa rodoviário.
O projeto tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
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e a foto vem da assessoria de imprensa do governo. Ainda na edição de 12 de março,
na página 3-Variedades, a prefeita de Florianópolis, Angela Amin, surge entregando
troféu à procuradora geral do município, em foto de Giovani Lorenze – Divulgação.

  A observação de tanto espaço que os jornais dedicam às fotos fartamente
distribuídas pelas assessorias chama a atenção e provoca alguns questionamentos.
É certo que o problema não é repórteres fotográficos de assessorias fazerem as
fotografias. Este é o trabalho que muito bem realizam e que é necessário. Há
momentos em que os jornais não podem destinar seus profissionais à cobertura:
políticos fazem reuniões fechadas constantemente; missões empresariais, muitas
vezes, são sigilosas, entre outros exemplos. A questão é um jornal se apoiar nas
fotos oficiais para dar a notícia, permitindo ficar refém de uma situação – a
distribuição de press-releases ou fotos – ou de uma fonte de informação – uma
assessoria governamental ou privada.

  Os jornais precisam dispor de estrutura para fazer a cobertura noticiosa de
textos e fotos. Ainda mais num ano como este, eleitoral, cheio de possíveis
armadilhas, repleto de candidatos que querem cavar espaço na mídia. Para o leitor
– e às vezes, até para os que trabalham em redação de jornal - nem sempre fica
visível a fronteira entre o jornalístico e o promocional, entre o noticioso e o
publicitário. Neste período, ficar atento a isso é etapa fundamental para se fazer
uma cobertura equilibrada, pluralista, ética e voltada ao interesse público.

  Erramos

 Justamente na edição passada em que analisávamos a incidência de erros
gramaticais na imprensa, este MONITOR cometeu um equívoco. Na nota
“Suplementos no DC”, um erro de digitação causou mau entendimento e pode ter
disseminado algum preconceito. Observe o trecho: “A iniciativa de promover a
admiração e/ou o respeito pela profissão e por esta função (assessoria) tão
questionável, é válida”. Onde se lê “tão questionável”, leia “tão questionada”. Afinal
de contas, a função de assessor de imprensa não é questionável dado o trabalho
que realiza, mas questionada por aqueles que não vêem nela atividades que possam
ser qualificadas como jornalísticas. Para além dessa discussão, este MONITOR
assume o erro cometido (e que foi apontado pelo leitor Silvio da Costa Pereira).

  Das Arábias

  A Notícia trouxe no dia 17 de fevereiro um suplemento especial de 16 páginas
abordando aspectos da 4ª Missão Oficial e Empresarial Brasileira em viagem ao
Golfo Arábico. A comitiva nacional foi composta por políticos, empresários,
assessores internacionais e jornalistas, entre eles o enviado do AN, Moacir Pereira.
O jornalista escreveu sobre a relação econômica do Brasil com os países do mundo
árabe, enfocando as esferas cultural, religiosa, tecnológica e de comportamento.
Além disso, o suplemento não poupou elogios ao governador de Santa Catarina,
Esperidião Amin, um dos integrantes da comitiva. Chegou a dizer que teve
“tratamento de chefe de Estado”.

  Na leitura deste MONITOR, houve um detalhamento exagerado das
atividades de negociação e diplomacia entre os países. Um infográfico explicitou a
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agenda cumprida pelos negociantes, e algumas matérias apresentavam dados
desnecessários para a grande maioria dos leitores. Um exemplo: os presentes que
o governador levou para o rei e o príncipe árabes.

  Um outro detalhe: as fotos do suplemento, todas, são da assessoria de
imprensa do governo do Estado, num tom que não poderia deixar de ser oficial.

  “Desvendando o mundo árabe”, o título do suplemento, tratou
prioritariamente de economia. Mas apesar de citar muitas possibilidades de
crescimento econômico para o Brasil, restringiu-se à questão do frango como líder
das exportações brasileiras para lá.

  Observamos um erro grave na descrição das opções de lazer dos árabes. O
mesmo texto aparece duas vezes no suplemento! Os últimos parágrafos da página
3 são iguais aos primeiros da página 5. Assuntos como a religião, depoimentos de
habitantes locais e comparativos entre os países visitados (Kuwait, Emirados Árabes
e Arábia) e seus índices de subdesenvolvimento e riqueza poderiam ter sido melhor
explorados. Escreveu-se muito pouco sobre os hábitos orientais, destacando-se o
que o Golfo Arábico já tem de ocidental incorporado em seu cotidiano. Nada foi
mencionado a respeito da pobreza local em contraste com o luxo iminente.

  Mais uma vez, pergunta-se: jornalistas que são convidados por autoridades
a cobrir missões oficiais podem fazer coberturas imparciais? Que distância pode-
se esperar dos repórteres?

  Repetições...

 Gravatas e cabelos bem penteados sobressaem nas fotografias da página 12,
do Diário Catarinense de 25 de fevereiro. Trata-se da seção Economia. No entanto,
as poses arrojadas dos empresários fotografados, enfatizando o título “Indústria
catarinense vira modelo”, contrastaria visivelmente se outro fato não saltasse com
facilidade aos olhos: a repetição de argumentos, o que sugere o desaproveitamento
de espaço nas páginas. O início da matéria cita “a diversidade do parque industrial,
as vantagens logísticas, a vocação para o comércio exterior e os investimentos em
tecnologia, desenvolvimento de produtos e qualificação de mão-de-obra” como
responsáveis pelo crescimento industrial em Santa Catarina. A legenda da primeira
foto, na esquerda superior, quase repete, por meio da fala do empresário Osvaldo
Douat: “Colhemos os frutos do nosso modelo de desenvolvimento: diversificação,
tendência de agregar valor, alta tecnologia e vocação para a exportação”. Mais
abaixo, no centro da coluna de texto à esquerda do quadro, esta mesma é repetida,
inclusive com as aspas. Outros exemplos ocorrem ainda na mesma página, mas se
tomando o primeiro como ilustrativo, é de se perguntar: se já há a falta de espaço
para o texto nos jornais, devido à grande quantidade de anúncios, por que uma
página como a citada é tão mal aproveitada? Os jornalistas foram condicionados a
redigir apenas notas com umas poucas linhas? Falta tempo ou informação?

  Leitura

  Pode parecer incrível, mas dos três grandes jornais catarinenses, apenas um
tem um programa de incentivo à leitura: A Notícia. Neste mês de março, o jornal
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lançou a primeira edição do AN Escola, encarte do projeto de estímulo do uso de
jornais em sala de aula. O suplemento inicia uma nova fase do projeto, e visa dar
maior visibilidade à iniciativa. Temático, o primeiro número enfoca a Paz, mas outras
questões também são abordadas, como a ética do professor e a importância da
informação. O jornal traz, na sua maioria, textos produzidos por alunos de escolas
públicas de várias cidades do Estado, e o que se percebe é que há considerável
preocupação com a organização do material por faixa etária e grau de escolaridade.
A própria natureza da edição traz algo que é um aspecto positivo - o caráter coletivo
na produção -, mas que pode se mostrar um problema mais adiante: os textos
destinam-se a vários públicos distintos (de professores a pais ou alunos) que
demandam interesses de leitura igualmente diferenciados.
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Edição 12 – 01/04/2002

Páginas de Economia: números
fáceis, palavras difíceis

 

Um jornal é uma janela para o mundo, por meio da qual se pode observar –
mesmo que indiretamente – os fatos que recheiam o tempo presente. Esta janela
precisa enquadrar os acontecimentos com clareza, nitidez e fidelidade. Assim, ao
folhear as páginas de seu jornal, o cidadão deve entender as notícias, compreender
os relatos, abastecer-se de informações. No jornalismo, alguns setores preocupam
mais quando o assunto é a adoção de uma linguagem acessível, o uso de recursos
que auxiliem na condução das matérias e uma certa atenção com o didatismo nas
reportagens. A editoria de Economia está no centro desta preocupação. O que o
leitor espera ao lançar seu olhar para aquelas páginas é ter a informação mastigada,
de fácil digestão, sem complicações. Entretanto, nem sempre é assim.

  Veja a seguinte frase: “A joint-venture trouxe dividendos e aportes de capital,
agregando ativos às carteiras dos cotistas”. Entendeu? Pois, não é raro o leitor se
deparar com casos semelhantes nas páginas de Economia. Os jornais catarinenses,
a exemplo dos nacionais, sofrem recaídas e usam e abusam de uma linguagem
cifrada que só financistas e espacialistas compreendem: o “economês”. Nas edições
locais, muitas vezes, sobram números e faltam explicações. Tudo poderia ser
diferente, se a frase citada fosse traduzida por “A parceria ajudou a aumentar os
bens dos sócios”, por exemplo...

  Números, cifrões, sinais de porcentagem decoram as páginas de economia
do Diário Catarinense, em meio a um vocabulário por vezes reduzido e com as
conhecidas, mas desconhecidas, expressões do “economês”. A política não deixa
de estar misturada, já que visivelmente não vive desgarrada da neo-religião do
mercado. As missas são os “pregões”. Os templos, as “Bolsas de Valores”. O termos
sacros, “dumping”, “baixa”, “alta”, “déficit” e “superávit”, “captação”, “estimativas”,
“protecionismo”, “operações”, “câmbio”... Mas afinal de contas, estas expressões
são acessíveis ao público amplo que, em tese, os jornais querem atingir? Ou não
passam de termos familiares apenas aos iniciados na linguagem do dinheiro?

  Não só o vocabulário se reduz a tais expressões, como também as pessoas
entrevistadas não revelam pluralidade. É claro que, salvo em matérias de página
inteira, normalmente, é seguida o que se poderia chamar de “regra de três”, ou
seja, o fato de serem ouvidas três pessoas de opiniões divergentes. Ouvir
trabalhador, sindicato, empresário, por exemplo. Ouvir cliente, lojista, político que
baixou medida comercial, por exemplo. Neste sentido, entre os casos mais notáveis,
está a matéria “Vega do Sul vira realidade em SC” (DC, 16/03, p.12). O que, no dia
anterior, era assunto em tom de press-release, ocupando pequena matéria noticiosa
sobre a instalação da indústria de aço na cidade de Joinville, preenche uma página
inteira na edição do sábado. É consultado Guy Dollé, presidente da diretoria Geral
da Arcelor, grupo internacional que investe na empresa, e o mencionado se refere
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aos benefícios que “a maior produtora de aço do mundo” – expressão insistente em
vários trechos da página – trará à cidade catarinense. Ao pé da página, o presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) reforça os
argumentos prevendo “caminhos abertos para as montadoras” de carros, conforme
o título. Esta é a única sub-retranca onde, de fato, aparecem explicados os processos
que serão iniciados pela indústria, como galvanização e decapagem do aço bruto.
Nenhum cidadão de Joinville é ouvido quanto à expectativa de novos empregos
que, na matéria, a indústria promete gerar, muito menos são aprofundadas questões
ambientais e o incentivo fiscal mediante a isenção de imposto de que a empresa
desfrutará. E, para assinar o tom solene da página, inclusive retornando à edição
anterior deste MONITOR DE MÍDIA, a foto que ilustra a matéria traz, entre um
grupo de empresários o governador Esperidião Amin descobrindo a pedra
fundamental do novo negócio. A foto é de Jacksson Zanco, da sucursal do Diário
Catarinense em São Francisco do Sul.

  O que se observa é que também há problemas em legendas e linhas de apoio.
Na obrigação e talvez na pressa de ocupar o espaço de um determinado número de
caracteres, ao intitular cada matéria, há as que prejudicam o interesse e, ainda
mais, o entendimento do leitor. Existem exemplos em que há apenas uma ou outra
expressão problemática, como também frases inteiras de difícil compreensão. Ainda
na edição de sábado, 16 de março, à página 14, uma legenda traz: “Em ação: povo
volta às ruas para protestar contra corralito”, em se tratando da crise Argentina. O
termo aqui sublinhado não é esclarecido. Na edição do dia anterior, à página 18,
uma linha de apoio termina com uma palavra que, de certo modo, pode parece
risível. Traz: “Dinheiro: crédito por conta da devolução do imposto tem taxas de
juros mais em conta para o tomador” (sublinhados nossos). Logo na página segunda
(p.19), outra linha dá continuidade ao problema e, dessa vez, nem se trata de uma
única expressão. A frase diz: “Mercosul: presidente afirma que Fundo se equivocou
ao endossar a conversibilidade e ‘erra há 12 anos’”. A primeira expectativa, de que
se trata do presidente brasileiro, é desfeita quando na matéria se constata que, na
verdade, é a Duhalde, atual presidente argentino, a quem se refere. O termo
“Fundo”, para o leitor, pode não dar a entender que se trata do Fundo Monetário
Internacional (FMI). E “conversibilidade” não deixa de ser um termo do jargão
econômico.

  Além do “economês”, um caso de estrangeirismo desnecessário chama a
atenção à página 12 da edição do sábado, 23 de março. Na matéria “Dólar bate
recorde na Argentina”, um trecho diz o seguinte: “...milhares de portenhos
abarrotaram as ruas da city financeira da capital argentina”.

  E seguem os exemplos de falta de pluralidade de opiniões. Em “Boas vendas
para a Páscoa anima lojistas” (DC, 25/03, p.12) é ouvido a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Florianópolis e a associação dos lojistas do Shopping Itaguaçu,
de São José, sem dar voz ao cliente e apenas usando das falas dos entrevistados
para confirmar, com outras palavras, as “afirmações generalizantes” contidas no
texto. Em “Indústrias de água festejam calor” (DC, 18/03, p.15), são ouvidos alguns
donos de tais indústrias. Nas matérias e notas que tratam de economia relacionada
à política, normalmente o tom é de relatório, sem que seja ouvida a população,
contrabalançadas as falas declaratórias, relacionados com profundidade os discursos
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com o contexto.

  É notável o fato de as expressões do “economês” prevalecerem principalmente
nas notícias e matérias vindas de Brasília ou de São Paulo, entre outras cidades.
Em “SC quer negócios com o Chile” (DC, 19/03, p.16), tratando dos acordos do
governo brasileiro com o país parceiro no Mercosul, sobre exportação de carne de
frango e suína, duas partes da matéria, uma de Chapecó, cidade catarinense
produtora de suínos, e outra do Chile, repetem exatamente as mesmas palavras,
em determinado trecho. O que pode levar à suspeita de que, ao invés de jornalismo,
se está imprimindo nas páginas dos jornais as informações provindas da assessoria
do governo sem qualquer alteração, quanto mais investigação.

  Para se ter idéia de alguns dos termos e expressões que aparecem nas páginas
do Diário, sem contar os “indicadores econômicos”, segue uma lista deles, colhidos
nas edições de 15 a 25 de março:

  Receita nominal - Desaceleração – Modalidade – Cotistas - Operações de
crédito – Rentabilidade – Protecionismo – Volatilidade - Baixa marginal – Pregão –
Captação – Repactuação – Sazonalizadas – Recessão – Pesificação –
Semimanufaturados – Automotrizes - Comércio bilateral – Descapitalização -
Capital ordinário – Subsidiados - Multa rescisória - Rating dos títutos da dívida
externa - Segunda quadrissemana do IPC da Fipe – Liquidez - Queda da captação
- Redução dos volumes de títulos - Taxa de câmbio - Títulos cambiais - Incremento
financeiro – Equacionada – Megaoperação – Sobretaxa - Medidas de salvaguarda
– Flexibilização - Liberalização progressiva do setor - Desobstrução dos sistemas -
Joint ventures - Letras hipotecárias – Dumping – Derivativos - Fatores concorrenciais
- Reajustes contratuais – Hiperinflação - Papéis pós-fixados - Swap cambial

  No Jornal de Santa Catarina, é nítida a diferença entre as matérias feitas
pelos repórteres do diário de Blumenau e as reproduzidas das assessorias de
imprensa e agências de notícias. O jornal lança mão raramemente dos infográficos
como meio didático para o entendimento do público, mas compensa na apuração
dos dados e nas fontes ouvidas nas matérias. Um exemplo é a edição conjunta de
16 e 17 de março: na página 6A, a matéria “Terceira idade compra menos”, de
Luciana Zonta, recorre a fontes variadas. São ouvidos turistas, vendedores
ambulantes, balconistas e proprietários de lojas, o presidente do Sindicato do Hotéis,
Bares, Restaurantes e Similares de Balneário Camboriú e o secretário de Turismo
do município. Todos apresentam suas razões e planos de melhoria. No dia 21 de
março, a matéria “Justiça apreende camisetas” é muito bem conduzida por
Alexandre Lenzi, que expõe o fato sem condenar ninguém. Deixa claro que ainda
está se averiguando se há culpados (se a marca Loko Paka, de Indaial, pode
prejudicar a marca Pakalolo, de São Paulo) e são ouvidos representantes das duas
marcas e a juíza responsável pelo caso.

  A necessidade de se ouvir diversas fontes na reportagem dá ao jornalismo
uma base plural – como a realidade – para se entender o fato. Entretanto, na editoria
de Economia, nem sempre isso se mostra.

  Na sexta, 22 de março, página 6A, matéria procedente de Brasília: “Mercado
formal cria 82 mil vagas no país” é repleta de números e vazia de fatos, análises e
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depoimentos. A única fonte é o Ministério do Trabalho. Não há comparativos com a
realidade, nem a voz de um economista ou de um sociólogo sobre a situação, muito
menos a opinião do trabalhador em questão. No dia 20, outra matéria, tendo São
Paulo como origem: “Mercado prevê queda da taxa Selic hoje”. Mas o leitor fica
sem saber o que tem a ver com isso, já que a matéria é pouco elucidativa,
fragmentada. Apenas no último parágrafo há uma breve explicação do que é a taxa
Selic, sem, no entanto, haver uma ligação clara e direta com o cotidiano do leitor.
No dia seguinte, de Brasília, a suíte “Copom reduz taxa Selic para 18,5%” deixa
permanecer a dúvida. Trata de convergência e desaceleração da inflação, indicador,
corte e liquidez no mercado internacional. A medida é para beneficiar o cidadão?
Então, por que não informá-lo devidamente? É o “economês” – de novo! - tomando
conta das redações e contribuindo para a desinformação do leitor.

  Outro exemplo: Terça, 19 de março, “Malan acena com reforma”, matéria da
Agência RBS. O texto trata das mudanças tributárias anunciadas pelo Ministro da
Fazenda. Tudo bem que o assunto não é dos mais simples, mas a função do jornalista
também é a de traduzir ao leitor, muitas vezes um leigo no que diz respeito à
economia, os termos técnicos. O depoimento de Malan, lançado sem nenhuma
explicação prévia ou posterior, é um exemplo da ausência desta função tradutora
do jornalismo: “...Desta forma, elas ??as contribuições – PIS e Confins?? deixariam
de incidir sobre o faturamento e passariam a valer sobre o conceito de valor
adicionado por empresa, mas com uma alíquota um pouco maior, já que a base
seria menor...”. No parágrafo seguinte, fala-se de tramitação, de lei
infraconstitucional. Muito elucidativo!

  O que se desconfia, muitas vezes, é que as palavras difíceis tentam esconder
a falta de dados ou de fatos. Em certos exemplos, esta carência fica evidente na
própria edição da página. No Santa de 18 de março, é o que se vê sob o título
“Preços variam até 114%”. Apesar do recurso do infográfico, a matéria é repetitiva
demais. O texto tem as mesmas informações contidas no título, na linha de apoio e
no gráfico. Para se ter uma idéia, o índice de variação dos preços aparece no título
da matéria, no primeiro e no quarto parágrafos(!).

  O que este MONITOR registrou nas últimas semanas é um comportamento
bem oscilatório das editorias. Isto é, em algumas edições, há mais explicação e o
fato chega mais direto ao leitor. Um exemplo no JSC é a reportagem de Sílvia
Quevedo, Agência RBS, na quinta, 21 de março, sobre os 70 anos da Carteira de
Trabalho. Com linguagem acessível, estrutura didática e de conscientização da
importância do documento, a reportagem equilibra o tom didático com a postura
correta de ouvir fontes variadas.

  A Notícia privilegia bastante a Editoria de Economia, devotando a ela pelo
menos três páginas diárias e um caderno especial aos domingos. Uma marca do
jornal são as matérias especiais – geralmente nas edições dominicais e temáticas -
e o bom uso de infográficos para ilustrar as reportagens. A exemplo dos
concorrentes, volta e meia, A Notícia tropeça nas palavras e faz do “economês” a
língua vigente em seus textos. Entretanto, conforme o levantamento deste
MONITOR, a incidência desses casos foi menor nas últimas duas semanas. O que
se percebe é uma diferença entre as edições de terça a domingo e as das segunda-
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feiras. É que nestes dias, o jornal sai com o caderno ANSegunda, que reúne as
páginas de cultura e economia, este, geralmente, comprado de agências de notícias.
O que se percebe é que a linguagem das notas é mais voltada a um público
ligeiramente iniciado nas matérias, o que pode provocar alguns acessos de
“economês”.

  Alvo da Imprensa

  Em março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, o câncer de
mama – um inimigo nem sempre visível – freqüentou as páginas dos jornais locais.
O Jornal de Santa Catarina, de 8 de março, trouxe o suplemento “Elas No Vale”,
que esclarecia a doença e seus principais agentes. Apesar de tratar o tema de forma
técnica, o jornal procurou explicar o câncer de mama de forma simples, buscando o
entendimento do fato.

  O Diário Catarinense, de 11 de março, trouxe nas páginas 4 e 5 a doença na
sua forma mais cruel: publicou uma pesquisa que revela que o câncer de mama
atinge mulheres mais jovens. O trabalho buscou conhecer a sobrevida de 105
mulheres com menos de 35 anos e com câncer de mama diagnosticado, e concluiu
que a probabilidade de uma mulher estar viva após cinco anos, desde a detecção é
de 56,1%, mostrando desta forma que a doença não escolhe raça, classe social e
idade. Além disto, a edição mostrou através de ilustrações e textos explicativos
como é a fisiologia da mama e como fazer o auto-exame.

  Em 17 de março, foi a vez de A Notícia, que informou que a cada dez pacientes
que descobrem um câncer de mama por meio do auto-exame, nove já chegam ao
médico com tumores que já ultrapassam o estágio inicial. Desta forma, radiologistas
e mastologistas querem que o Ministério da Saúde comece a investir em campanhas
de TV mostrando que a mamografia é o melhor método para detectar tumores ainda
não palpáveis.

  O caso do câncer de mama é só um exemplo de como a imprensa pode prestar
serviço ao leitor, mesmo quando se apóia no jornalismo de agenda.

  Dengue

 Embora seja uma epidemia no Rio de Janeiro e outros estados, a dengue tem
tido pouco espaço nos jornais catarinenses. Talvez isso se explique pelo fato de os
casos serem importados, e existirem poucos focos da doença. Nas últimas duas
semanas, os três diários trouxeram poucas matérias sobre o assunto, em alguns
casos bem recheadas com números, em outros pouco informativas sobre certas
definições e procedimentos.

  Alguns registros: na edição de 18 de março de A Notícia, as menções à doença
se restringem à página de Opinião, A3, sob o título “Bromélias X Dengue”. A planta
também é apontada no Jornal de Santa Catarina de 13 de março, na página 1 da
editoria Geral. Entretanto, a matéria não se restringe à bromélia e traz curtos
lembretes de como evitar a dengue e quais seus sintomas. O Diário Catarinense de
14 de março, na página 25, vem com um quadro com produtos caseiros para evitar
a procriação do mosquito. Mais informações são dadas no dia 17 na página 35,
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onde trata do papel da população para evitar a proliferação dos focos. É interessante
lembrar que, conforme o Santa de 8 de março, página 4, “ela ??a dengue?? poderá
passar a ser descrita pelo Órgão das Nações Unidas como um mal com potencial de
fazer vítimas até mesmo nos casos clássicos”, mas não há explicações para que o
leitor possa diferenciá-los. O Santa e o Diário também não trazem tais definições.

  No final da última semana, com alguma manifestação da doença no Meio-
Oeste, os jornais passaram a dar mais linhas ao assunto...

    Leitura, novamente

   Na edição passada, este MONITOR DE MÍDIA afirmou que apenas um
dos três grandes jornais catarinenses – A Notícia - dispõe de um programa de
incentivo à leitura e à formação de novos leitores. O editor-chefe do Jornal de Santa
Catarina, Edgar Gonçalves Jr., apressou-se a complementar a informação. Num e-
mail enviado a este site, citou dois projetos mantidos pelo diário de Blumenau que
também incentivam a leitura nas escolas: o “Seja Jornalista por Um Dia” e o concurso
de redações “Vamos Salvar o Rio Itajaí-Açu”. O primeiro mobiliza mais de 100
escolas do Vale do Itajaí por pelo menos três meses do ano, tempo que leva do
lançamento da campanha à publicação de um suplemento especial. Já o concurso
recebeu mais de 20 mil redações no ano passado. “Este ano pretendemos repetir a
dose, com outros projetos envolvendo escolas. Enfim, escrevo para lhes informar
que temos a preocupação - e estamos trabalhando - de incentivar futuros leitores e,
principalmente, cidadãos”, conclui o editor-chefe do Santa.

  Vitrine, novamente

  As fotografias jornalísticas que serviam de outdoors de campanha política
foram as preocupações do diagnóstico deste MONITOR na edição passada.
Alertamos para o perigo de os jornais se apoiarem demais nas fotos das assessorias
de políticos. Este é um ano eleitoral, e muitos dos protagonistas são francos
candidatos a algumas vagas do pleito. Pois, embora tenha sido dado o alerta, a
prática se mantém em A Notícia.

  18 de março, p.A7: O prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, o nome
do PMDB para disputar o governo do estado, aparece em foto de Divulgação
recebendo prêmio em Maceió (AL)

  21 de março, p.A9: O governador Esperidião Amin, candidato natural à
reeleição, é enquadrado por Glaicon Covre no encontro com governadores do Rio
Grande do Sul e Paraná. O jornal não informa ao leitor que a foto é de Divulgação.

  22 de março, p.A9: Amin aparece ao lado do ministro da Educação, Paulo
Renato Souza, em Brasília. Crédito da foto: Divulgação Glaicon Covre.

  23 de março: o jornal trouxa na capa, logo na primeira dobra, uma foto de
Glaicon Covre sobre a inauguração de um contorno em Concórdia. O jornal não só
não menciona que a foto é de divulgação como a reproduz parcialmente na página
A9.
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 Edição 13 – 15/04/2002

Jornais opinam pouco nos
editoriais

 

No começo da história da imprensa, os jornais eram de acentuado caráter
opinativo, defendendo com clareza idéias, atitudes, ideologias. Neste contexto, os
editoriais tinham um papel preponderante, pois marcavam as posições das empresas
jornalísticas frente aos fatos da sociedade. Ao mesmo tempo em que apresentavam
seus pontos de vista, os jornais se expunham ao crivo do leitor, estando suscetíveis
tanto à aceitação quanto a repulsa popular. Com o tempo, os jornais sofreram
mudanças drásticas nas suas estruturas e funcionamentos. O editorial, enquanto
local de manifestação de opinião, não poderia escapar deste processo. Hoje, há
mais ênfase no conteúdo informativo em detrimento do opinativo, fato que poderia
se explicar pela influência do jornalismo norte-americano no Brasil e pela própria
modernização das empresas.

  Atualmente, os manuais dos três principais jornais definem a natureza e a
importância dos editoriais. De acordo com o Novo Manual de Redação da Folha de
S.Paulo, o editorial é o texto que apresenta a opinião do jornal. Ele deve ser “ao
mesmo tempo enfático e equilibrado, deve evitar ironia exagerada, a interrogação
e a exclamação”, “deve apresentar com concisão a questão de que vai tratar,
desenvolvendo os argumentos que o jornal defende, refutar as opiniões opostas e
concluir condensando a posição adotada pela Folha” (p.70). Conforme o Manual de
Redação e Estilo de O Estado de S.Paulo, “o jornal, como um todo, tem opiniões
sobre os assuntos que publica e as expressa em editoriais” (p.204). O Manual de
Redação e Estilo de O Globo aponta normas para a opinião: “Deve-se evitar, com
exceção de momentos muito especiais, o comentário que apenas registra pasmo,
admiração ou indignação. Esses sentimentos, principalmente a indignação ante o
interesse público ofendido, são importantes, mas não bastam: precisam estar
apoiados em fatos e acompanhados de argumentos lógicos que conduzam a uma
conclusão concreta. (...) O editorial realmente útil suplementa a notícia com pesquisa
e informação adicional. Sem isso, será difícil escapar de observações superficiais e
conclusões padronizadas. A opinião pode ser manifestada de forma leve, irônica
ou séria, seca, mas lhe é proibido ser pomposa ou solene. Alguns textos do jornal
parecem usar roupa esporte, outros vestem terno e gravata. O editorial está quase
sempre no segundo caso, mas não usa fraque, beca ou toga” (p.34).

  Entre os jornais analisados por este MONITOR DE MÍDIA, o Diário
Catarinense e o Jornal de Santa Catarina seguem um manual editado especialmente
para orientar seus leitores e funcionários. Entretanto, o Manual de Ética, Redação
e Estilo de Zero Hora não faz qualquer menção a como devem ser os editoriais do
grupo. A Notícia não tem nenhum documento público que trate de normas editoriais,
mas o disponibiliza aos seus jornalistas no sistema interno de computação.

  Nesta edição, analisamos 134 editoriais publicados em 28 dias, entre 16 de
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março e 12 de abril. Os jornais do grupo RBS (DC e JSC) reproduzem os mesmos
editoriais, salvo aos domingos, quando o diário de Blumenau não circula. Outro
aspecto: DC e JSC trazem dois editoriais diários, enquanto que A Notícia vem com
um único.

  Ao contrário do tempo em que o editorial era uma ferramenta explícita dos
jornais, o que verificamos é que o espaço de opinião das empresas de comunicação
vem perdendo força. Mais do que uma tomada de posição, os editoriais se mostram
próximos de comentários, com análises preferencialmente contextuais. É o caso de
“A celebração da vida”, publicado no DC e JSC em 31 de março, sobre as festividades
da Páscoa, e “Auxílio-ousadia”, (A Notícia, 11 de abril) condenando o adicional
conferido aos parlamentares locais. Ou ainda “Credenciais para o futuro”, de 4 de
abril em AN, quase que servindo como santinho de campanha para o ex-prefeito
Luiz Henrique da Silveira à vice-candidatura de José Serra.

  Geralmente, os jornais lançam as idéias para o leitor ao invés de colocá-las
nos seus devidos lugares. Há pouco aprofundamento e reflexão nos textos, e o leitor,
muitas vezes, fica sem saber a posição do jornal sobre o assunto. Em outros momentos,
a argumentação se dá sobre assuntos cuja opinião é praticamente consensual.
Exemplos: A Notícia de 18 de março, cujo editorial “Antes que transborde” critica a
insegurança pública. Quem se oporia a isso? Diário Catarinense e Santa, do mesmo
dia, vêm com “A paralisia do Congresso”, atacando a pouca produtividade do
Legislativo brasileiro. Em 6 de abril, os mesmos jornais publicam o editorial
“Mediação urgente”, pedindo intervenção externa no conflito entre palestinos e
israelenses, pregando a paz mundial. Alguém defende algo diferente?

  Na maioria das vezes, a manifestação da opinião dos jornais catarinenses é
branda, o que deixa a pensar que não é do interesse das empresas apresentar pontos
de vista que sejam contrários a parcelas do seu leitorado e que as indisponham
com camadas de consumidores. Há exceções, entretanto. A Notícia, por exemplo,
deixa bem claro o seu desagrado em relação ao Movimento dos Sem-Terra (MST).
Em 2 de abril, em “Ausência dos Estados Unidos”, o jornal receia que a proximidade
de um líder rural com a Autoridade Palestina possa se traduzir em atividades
terroristas no Brasil. Antes, em 26 de março, em “MST enfraquece candidatura de
Lula”, o diário de Joinville faz comentários agressivos, comparando a invasão à
fazenda da família de FHC com uma possível ofensiva à Casa Branca. E mais:
chega a considera-la uma jogada de marketing para o movimento.

  Outra exceção: os jornais do grupo RBS condenam a Farra do Boi no Estado,
provavelmente enfrentando aqueles que cultivam a prática. Em “Farra dos
Insensatos”, de 3 de abril, os editoriais são ostensivamente contrários ao que
denominam de “barbárie”, “crueldade coletiva”, “desumanidade”, “irracionalidade,
crueldade e covardia”.

  O levantamento feito aponta que as editorias que mais freqüentam os textos
opinativos dos jornais são as de Economia e Política, e as temáticas se alternam
entre as de alcance nacional e local. A linguagem utilizada pelos editorialistas
varia na clareza e no uso de um vocabulário mais acessível ao leitor médio. Os
editoriais de A Notícia, por exemplo, trazem textos curtos, com frases bem
formuladas e diretas. No Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, o primeiro
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dos editoriais assume um tom mais empolado, formal, não raro com períodos longos.
Já o segundo texto é mais fluente, mais nítido.

  Os pesquisadores do MONITOR DE MÍDIA observaram também que os
jornais catarinenses não vêm usando o editorial como ambiente efetivo de discussão
imediata dos temas da comunidade. Isto é, os editoriais não debatem o assunto na
edição em que é tratado, mas nas seguintes. Assim, enquanto as manchetes de 28
de março traziam a confirmação de formação de cartel nos postos de combustíveis
no Estado, o tema só seria abordado pelo editorial de A Notícia no dia 30, por
exemplo. A manchete de AN do domingo, 7 de abril, “Estado fica devendo em
saneamento” só chegou ao editorial um dia depois. E o fenômeno se repete também
nos concorrentes. O DC de 5 de abril veio com a manchete “EUA intervêm no Oriente
Médio”, e só vai repercutir a opinião do jornal no dia seguinte, com o editorial
“Mediação urgente”.

  Embora possa parecer preciosismo, é importante que o jornal discuta em seu
editorial os assuntos que traz na edição. Ao fazer isso, o editorial se fortalece como
espaço de opinião, de aprofundamento de reflexão, de idéias dos jornais. Na medida
em que apenas repercute tardiamente um tema, o editorial perde força, dinamismo,
presença e atualidade. Seu impacto se dissolve e sua importância também.

  Cadê a informação?

  No dia 28 de março, os jornais catarinenses vieram com manchetes sobre
confirmação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cadê) sobre cartel
de postos de combustíveis em Florianópolis. A notícia foi destaque também em
outros jornais nacionais, mas por aqui ficaram algumas dúvidas: por que os diários
locais não trouxeram a lista dos postos que atentaram contra a ordem econômica?
Se o Cadê – que é órgão responsável pela área – julgou os postos, penalizando-os,
por que o leitor não pode saber quem são as 18 empresas envolvidas? Por que
apenas foi nominado o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis e não
os demais? De que adianta saber que houve cartel na capital catarinense se o
consumidor não sabe quem fez parte dele e não pode evitar de ali se abastecer?

  Dia da Água

  Dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água, e este MONITOR verificou
como os jornais catarinenses se reportaram a esta data.

  O DC dedicou duas páginas ao evento (4 e 5). As matérias tratam de poluição
das águas no Estado, dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, do
apoio do governo do Estado, da Epagri e da Agreco para despoluir os rios e criar
melhores condições de saneamento. Enumeram causas e efeitos da poluição. A
linguagem é de fácil entendimento e vem apoiada por um infográfico, com o mapa
de SC indicando o tipo de poluente que mais afeta cada região catarinense. Há
pouca ênfase às medidas que cada indivíduo pode tomar em sua casa ou trabalho
para amenizar o problema. As matérias cobrem não só a capital, mas também o
oeste do Estado, dando mais amplitude ao tema.

  O JSC reservou pouco espaço ao Dia Mundial da Água, talvez pelo fato de a
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cidade onde fica o jornal – Blumenau - não ter organizado nenhuma programação
especial, conforme avisa o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Itajaí. Na página 5B, há um fragmento da matéria do DC, diferenciado apenas por
um box contendo os comitês existentes e os que estão em planejamento em SC. No
quesito informação e prestação de serviço, o Santa deixou a desejar, já que o assunto
poderia ter sido melhor explorado e o jornal ter sido mais eficiente no processo de
alerta e conscientização para um grande mal futuro, a falta de água potável para
consumo humano.

  O AN preparou especial denominado AN Verde, com 16 páginas de papel
reciclado pós-consumo e tinta ecológica. Um bonito e politicamente correto projeto
sobre meio-ambiente. O caderno traz artigos sobre o reflexo da degradação dos
recursos hídricos na fauna. O jornal tratou o problema de forma bem abrangente,
contendo dados de 16 cidades catarinenses. Há importantes infográficos e fotos
que ilustram bem a situação de cada cidade em questão. Em cada página, uma
coluna com alertas e curiosidades a fim de conscientizar o leitor. Aborda causas
diferentes para problemas hídricos, como por exemplo o reflorestamento
desordenado de Pinus em São Bento do Sul e a existência abundante de Caulim
nas águas do Rio Vermelho, na mesma região, além do problema ocasionado pela
exploração inadequada de carvão mineral. Há ainda boletins de balneabilidade e
matérias sobre a preocupação das empresas com o consumo excessivo de água, a
ordem dos agentes mais poluidores do Estado (agrotóxicos, esgotos, dejetos suínos),
educação ambiental, a falta de saneamento básico causando doenças em crianças,
projetos de universidades e ONG’s, o trabalho da população, das instituições e
órgãos como a FATMA, o SAMAE, a CASAN, a EPAGRI, o BIRD, a ONU e a OMS
para melhoria dos recursos hídricos. Tudo bem completo e elucidativo, deixando
“ganchos”, com novas fontes, para o leitor interessado ir buscar maiores informações.

  Propaganda ou jornalismo?

  Ora relembrando com certa nostalgia os tempos passados, ora ilustrando
com números e boas doses de otimismo as conquistas presentes e as perspectivas
futuras, os cadernos especiais sobre o aniversário de cidades são janelas do ontem
e do hoje e, às vezes, podem se tornar vitrines. No geral, eles são produzidos por
jornalistas do próprio jornal, como acontece nos cadernos em A Notícia, ou ainda
por terceiros ou pelo departamento comercial, o que é o caso de “São José 252
anos”, de 19 de março de 2002, feito pelo Diário Catarinense, e “Indaial 68 anos”,
do Jornal de Santa Catarina, de março de 2002. Contam com retrospectivas
históricas, não raro com um tom de fascínio e nostalgia pelo passado, até chegar ao
contexto atual das cidades tratadas. E não abrem mão de grande quantidade de
publicidade, que se aliam às matérias sobre comércio, turismo, indústrias, entre
outros assuntos, compondo um quadro solene e elogioso acerca da modernidade,
do desenvolvimento e do progresso das cidades.

  Os cadernos de A Notícia sobressaem pelo intento de contextualizar esses
mesmos pontos, tão ao gosto do que é “moderno”, com o que isso acarreta. Defesa
do patrimônio histórico, preservação dos recursos e belezas naturais, e cidadania,
são temas que dão eixo e permeiam as matérias de cada página. Um exemplo é
“Lagoa da Conceição mobiliza comunidade”, do caderno “Florianópolis 276 anos”,
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de A Notícia de 23 de março. Fica claro na matéria, embora já tenha se tornado
lugar comum defender a Lagoa da Conceição, como o turismo e o próprio
crescimento econômico, tão bem visto em outras páginas, é causa também
desequilíbrio ambiental e de uma destruição que pode ser amenizada, mas talvez
não contida.

  Ao contrário dos cadernos de A Notícia, “Indaial 68 Anos”, do JSC, peca
pela pouca profundidade das matérias e seu tom mais é o de um grande comercial.
História, educação, festejos, saúde e turismo são tratados bastante positivamente e
de maneira generalista. O caderno sobre São José, do DC, traz matérias tanto sobre
o patrimônio da cidade como sobre cidadania e economia. Mas casos como “Setor
cresce para assegurar qualidade de vida à população”, que fala sobre a saúde, não
deixam de ser superficiais e muito positivos, até por ter sido ouvida, na matéria, a
Secretaria de Saúde do município e não usuários das clínicas e dos hospitais.

  E mesmo com maior contexto, e inclusive texto, do que os outros cadernos,
os de A Notícia também não deixam de trazer matérias, como “CVC é sinônimo de
turismo com eficiência”, em página colorida e recheada de números, que têm um
tom mais de propaganda do que de jornalismo, propriamente. Um trecho dá idéia
do que preenche duas colunas da página, com uma foto na horizontal, aliás, muito
mal tirada e sem motivo, em seu topo: “A CVC já transportou 4,8 bilhões de
passageiros e atualmente conta com 44 lojas espalhadas por todo o País, com 400
funcionários direitos e 600 indiretos...”. Propaganda cabe no um quarto ou na metade
das páginas desses cadernos, até porque é o que paga tais publicações, mas o fato
de todo o caderno ou parte de suas matérias conterem um tom explicitamente
publicitário reduz seu potencial jornalístico, que pode comportar até grandes
reportagens, perenes e que contem a história à maneira de uma boa estória.
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Edição 14 – 29/04/2002

Jornalismo esportivo equilibra
informação e torcida

As bancas de jornais amanheceram o 12 de abril com uma notícia estarrecedora
para os torcedores do Figueirense: o time da capital não estava mais na Série A do
Campeonato Brasileiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD), que automaticamente promovia o rival Caxias à vaga. A disputa judicial
foi motivada pelo incidente de 22 de dezembro de 2001 no Estádio Orlando Scarpelli,
quando a torcida figueirense invadiu o campo aos 47 minutos do segundo tempo,
sem que o árbitro tivesse apitado o fim da partida. O placar indicava 1 a 0 para os
catarinenses, resultado que garantiria o seu ingresso na Série A do Campeonato
Brasileiro. Com a invasão, o árbitro Alfredo Loebling suspendeu a partida, cujo
resultado só seria definido pela justiça desportiva.

Mais de cem dias depois, o STJD não reconheceu a vitória do Figueirense e
alçou o Caxias ao pelotão de elite do futebol nacional. O fato provocou indignação
na torcida e ampla cobertura nos jornais catarinenses. A leitura da imprensa local
revelou uma bem definida delimitação entre informação apurada e opinião de
torcedor por parte dos jornalistas que se dedicaram ao caso. Na maioria das vezes,
o material noticioso foi bem contextualizado, contando os antecedentes e as
possíveis conseqüências da queda do time. A cobertura oscilou entre os detalhes
do trâmite legal – as idas e vindas dos tribunais - e a visão sentimental – os apoios
que a equipe recebeu tanto da sua torcida quanto de autoridades.

O Diário Catarinense veio com uma manchete no dia 12 - “STJD tira Figueira
da Série A” -, título que se repetiu na página 35. A Notícia não chegou a tanto, mas
o caso mereceu chamada na capa – “Figueira perde no STJD e fica na 2ª divisão” –
remetendo ao texto da página A21. O Jornal de Santa Catarina fez o mesmo,
chamando “STJD derruba Figueirense”. O assunto ganha força nas edições do final
de semana. No sábado,13, por exemplo, o DC trouxe chamada na capa com foto dos
torcedores protestando contra a decisão e dedicou as páginas 4 e 5 – espaço
privilegiado – para o tema. A chamada na capa – “O golpe que derrubou o
Figueirense” – perde o impacto no interior da edição, sob o título “Figueirense une
forças para lutar”. O trecho mais contundente no texto afirma que “o golpe foi duro”
para o time de Florianópolis.

As fotos da torcida indignada são reproduzidas em A Notícia e no Jornal de
Santa Catarina. No primeiro, matéria na página A17 dá conta de que o “Figueira
admite recorrer à justiça comum”. Com apoio de infográfico, o jornal fornece uma
visão panorâmica do assunto. Além disso, traz um texto auxiliar citando a
manifestação de solidariedade do governador Esperidião Amin aos alvinegros. O
diário de Blumenau repete a reportagem dada pelo DC, mas sob outro título:
“Dirigentes do Figueira elaboram estratégia”.
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Se o ocorrido com o Figueirense colocou em suspeição a conduta da justiça
desportiva, a desclassificação do Tubarão diante do Cruzeiro colocou mais lenha
na fogueira. Mesmo tendo derrotado a equipe mineira, os catarinenses não foram
adiante na Copa Sul-Minas devido a um ato administrativo da liga que organiza a
competição, e que beneficiou o Atlético-MG. A frustração ficou estampada no título
do DC, do dia 15: “A desclassificação injusta do Peixe”. Na edição seguinte, o mesmo
jornal deu continuidade à matéria com “Peixe estuda medida judicial para ter vaga”
(p.41) ao mesmo tempo em que trazia “Figueira arma a sua defesa” (p.43). Os
movimentos do departamento jurídico do time foram reportados ainda em A Notícia
(“Ação do Figueira pode retardar início da competição”, 16 de abril, “Advogado diz
que Figueira deve pleitear novo jogo”, dia 17, e “Paulo Goyaz vê Figueirense com
‘boas chances’”, dia 18) e no Jornal de Santa Catarina (“Figueira vai entrar com
representação na Fifa”, dia 16, “Como o Gama, caso Figueira pode ir para a justiça
comum”, 17, e “Conselho do Figueira se reúne na capital”, dia 18).

Além da extensa cobertura que as editorias de Esportes fizeram do caso,
sobrou espaço para a frustração e até um certo conformismo. As queixas sobre a
sentença do STJD chegaram às páginas dos jornais locais por meio dos colunistas
e articulistas, delimitando bem a opinião da informação. O levantamento feito por
este MONITOR DE MÍDIA mostra que o Jornal de Santa Catarina manteve
distância da discussão, fazendo um registro mais formal do fato, em notas curtas e
menções resumidas.

Em A Notícia, talvez porque o titular da coluna “Informal” esteja afastado, a
opinião foi branda. O interino Marco Aurélio Braga se mostra um tanto resignado
com a definição da justiça desportiva na edição do dia 13: “Resta ao Figueirense
colocar a viola no saco, montar um grande time e ganhar o título da Série B, numa
disputa limpa, na bola e, de preferência, sem invasão de torcida”. No dia 22, é que
a posição do colunista fica mais evidente quando se refere à “suspeitíssima decisão
do STJD”.

A fúria opinativa da imprensa local vai ter lugar mesmo na coluna de Roberto
Alves, no Diário Catarinense. Na semana de 13 a 19 de abril, o tema foi o escolhido
pelo comentarista esportivo, que sempre fazia pelo menos uma menção à derrota
figueirense. No dia 13, por exemplo, o título da coluna foi “Vergonha nacional”, e
na edição seguinte, qualificou o acontecimento como “golpe recebido no STJD” e
“resultado contra o futebol de Santa Catarina”. Roberto Alves volta à carga nos
demais dias: “Antecedentes criminais” (dia 16), “Questão de tempo” (17), “Ação
Judicial” (18) e “Batalha Jurídica” (19). Ainda no dia 16, o colunista chega a dizer
que o Figueirense é “inegavelmente um patrimônio do município” e por esta razão
estaria recebendo o apoio dos vereadores da Capital.

O subeditor de Esportes do DC, Marcos Castiel, assina um vigoroso artigo no
dia 15 sob o título “Exorcismo, já!”, em que analisa as derrotas fora de campo do
Figueirense e do Tubarão. Castiel critica as condutas e as artimanhas dos gaúchos
Pelotas e Caxias, apontados como times responsáveis pelo fracasso dos catarinenses.
Um trecho do artigo dá a tônica do recado: “Como um fantasma que não é exorcizado,
as atitudes antidesportivas dos dois clubes gaúchos – Caxias e Pelotas – continuam
assombrando o destino dos catarinenses nas competições nacionais”. Mais um
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pouco: “O vergonhoso cai-cai na Ressaca pela série B, ao invés de ser punido, foi
brindado pelo STJD por uma vaga na série A do Campeonato Brasileiro”.

É quase um fato que repórter que cobre futebol nunca declara o seu time do
coração. O comportamento faz parte do folclore jornalístico, e é seguido à risca por
muitos. Mas e quando uma manobra jurídica derruba um time para a segunda
divisão, como deve agir a imprensa local? Manifestar-se contra o arbítrio e o
antidesportismo dos tribunais? Informar com distância, preservando a
imparcialidade?

Os jornais catarinenses viveram este dilema no final de abril, e, na média,
sua postura foi contida, diferente do que se observa – até em escala nacional –
quando o assunto é seleção brasileira. O caso foi desdobrado em vários aspectos ao
longo dos dias, o que possibilitou o leitor (torcedor ou não) ficar mais informado
sobre possíveis soluções para o time da Capital. O colunismo fez a sua parte,
imprimindo opinião. Mas só isso não basta: é preciso que repórteres e articulistas
tenham bem nítido o papel da imprensa em episódios semelhantes. Sabe-se que,
também nas páginas de Esportes, a imprensa não apenas informa, mas forma
opinião. Em ano de Copa do Mundo, isso fica mais claro: jornalistas e locutores
escalam atacantes, deixam goleiros na reserva, chacoalham o torcedor, dão
chacoalhões no técnico. Repórteres e comentaristas tornam-se líderes de torcida,
inflamam as massas e abastecem o ufanismo brasileiro. Parece haver uma convocação
nacional, um chamado cívico. Nestas condições, não é raro acontecer que o leitor
queira ler jornal mas só encontre patriotismo de papel.

Tiro ou raquetada?

A página A24 de A Notícia, do dia 17 de abril, traz o título “Sá não teve chance
na quadra pesada”. À direita, uma foto do tenista espanhol Carlos Moyá ilustra a
matéria, ladeada por um texto auxiliar sobre o retorno de Gustavo Kuerten às quadras
após sua operação. É sabido que, em alguns casos, as bolinhas de tênis atingem
altas velocidades, mas nada comparado à rapidez de um projétil. Como se explica,
então, os editores de AN terem estampado na página, e bem visível, um selo referente
ao tiro esportivo? Não deveria ter sido um selo sobre o tênis?
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Edição 15 – 15/05/2002

Você compra anúncio ou informação?
 

No domingo, 5 de maio, o leitor comprou um exemplar do Jornal de Santa
Catarina e acabou levando para casa 24 páginas, dentre as quais 7 de publicidade
– exceto os cadernos de classificados e “Guia da Tevê”. Isto é, o cidadão foi à banca
em busca de notícias e levou 29% do jornal em publicidade. Nem sempre é assim.
Numa edição de jornal, a proporção entre o conteúdo jornalístico e o comercial não
atende a nenhuma regra ou padrão: não há um limite para o espaço publicitário, e
o leitor pode estar pagando por anúncio em vez de informação.

  De acordo com o Instituto Verificador de Circulação (IVC), que acompanha a
tiragem dos jornais brasileiros, não existe nenhuma regulamentação sobre a
limitação entre material noticioso e material publicitário. Segundo a Diretoria
Técnica, o limite de proporção é aquele que o leitor tolera, a ponto de permanecer
como fiel à publicação.

  Segundo o Novo Manual da Redação da Folha de S.Paulo, “os anúncios são
parte do conjunto de informações que o leitor procura todos os dias no jornal” e é a
publicidade quem “tem prioridade na divisão do espaço”, determinando o esboço
das páginas previstas. Tal como na Folha, os demais jornais brasileiros trabalham
nesta rotina: os departamentos comerciais preenchem os espaços nas páginas e o
que sobra é recheado com matérias jornalísticas.

  Não se condena a existência dos anúncios. São eles que garantem boa parte
da sobrevivência das empresas de comunicação. Sabe-se que a receita das vendas
de exemplares avulsos em banca e das assinaturas apenas banca custos com papel
e tinta para impressão dos jornais. Os demais gastos – equipamentos, circulação,
produção, folha de pagamento, etc. – são pagos com o montante que se arrecada no
departamento comercial.

  Este MONITOR DE MÍDIA avaliou 31 edições do Diário Catarinense, Jornal
de Santa Catarina e A Notícia, no período de 29 de abril a 13 de maio, observando
a presença dos anúncios nos jornais. Entre as observações, o levantamento apontou
que as páginas ímpares são as de maior preferência pelos anunciantes por causa
da sua área de visualização. No DC, por exemplo, os maiores anunciantes recorrem
a estes espaços.

  Nos três jornais, os principais anunciantes são empresas automotivas, fábricas
têxteis, institutos educacionais, companhias telefônicas entre outras. Tanto no Jornal
de Santa Catarina como no Diário Catarinense, a propaganda de comemoração aos
45 anos da empresa têxtil Dudalina ocupa página inteira, em preto e branco (p.7,
da edição de 2 de maio no DC, e p.3-B de edição de 4/5 de maio do JSC). Anunciante
exclusivo de A Notícia, as Casas Bahia chegam a ocupar duas páginas de
publicidade em preto e branco, conforme aparece na edição de 9 de maio, p.10-11.
Em páginas coloridas, são as empresas automotivas e de telefonia as que se
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sobressaem, como a Breitkopf, no JSC (p.7 de 25/04) e a Volkswagem, no DC (p.11
de 10/05).

  Um expediente freqüente nos jornais catarinenses é a publicidade inserida
no jornalismo, em forma de selos aplicados em fotos. No JSC, o Consórcio Regata
está em todas as fotos da editoria de Esportes. Em A Notícia, o Consórcio União é
quem aparece. Outra modalidade de selos também é visível nas capas, geralmente
com empresas de alcance nacional: Tigre, líder brasileira do ramo de tubos e
conexões, e Malwee, uma das maiores malharias do mercado.

  Os jornais do grupo RBS investem bastante em propaganda institucional,
seja através de campanhas ou mesmo anúncios das empresas e produtos do
conglomerado. Exemplo típico é o uso do logotipo da campanha “Use a cabeça”
antes de uma matéria sobre acidentes de trânsito.

O levantamento do MONITOR DE MÍDIA apontou ainda que as páginas de
Variedades do DC vêm bem recheadas de pequenos anúncios, tendência que se
repete no Santa. Em todos os jornais, a página 2 nunca traz anúncios, preservando
enquetes, artigos e opiniões. Em AN, a publicidade está distribuída igualmente
nas páginas pares e ímpares, diferente dos concorrentes. Há poucas publicações
legais no Santa; no DC, a cada edição, há pelo menos uma página reservada a isso,
e em A Notícia, estes anúncios são mais numerosos e têm mais destaque. Na maioria
das vezes, os anúncios medem de 5 a 10 cm de coluna, e estão pulverizados ao
longo das edições. São colocados nos rodapés das páginas e não são coloridos.

Se a presença da publicidade não é tão esmagadora na grande imprensa local,
a observação dos anúncios nas páginas permite algumas conclusões:

Jornalisticamente, a edição de domingo é a menor, e o que lhe dá volume são
os classificados. A edição de segunda-feira, por exemplo, tem mais matérias e menos
anúncios, em comparação. O jornal dominical contraria a lógica de mercado, já que
tem tiragem maior (o que poderia possibilitar menor preço do exemplar avulso),
mais propaganda e menos conteúdo. Quer dizer, o leitor paga a mais pela
publicidade. Aos domingos, AN, JSC e DC custam o dobro (R$ 2,50) do preço dos
demais dias.

Para efeito de comparação, números de cinco edições de uma semana do JSC:

Média de espaço publicitário por dia: 5110 cm ou 3,5 páginas (15,6% do jornal)

38% dos anúncios são em cores, o que correspondeu a 46,6% do espaço
comercializado

  Páginas ímpares têm 58% dos anúncios

  9,7% da edição de segunda (29 de abril) é anúncio. No domingo (5 de maio),
chegou a 29,4% do espaço do jornal.

  Crise?

Os proprietários de jornais reclamam da crise econômica. Segundo a
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Associação Nacional de Jornais (ANJ), no ano passado, a circulação caiu pela
primeira vez desde 1996. A queda de 2,7% no número de exemplares provocou
recuo de 6,5% no faturamento. Com isso, as empresas faturaram apenas R$ 1,976
bilhão em 2001 contra R$ 2,11 bilhões no ano anterior. Embora isso tenha acontecido,
os jornais ampliaram sua fatia no mercado publicitário e abocanharam 21,2% das
verbas totais. Mesmo com os resultados de 2001, desde 1990, a circulação dos jornais
acumula crescimento de 81,47%.

Narcisimo

Diariamente, os jornais trazem em suas páginas histórias e personagens que,
de alguma forma, foram importantes para os fatos daquele dia. Mas o que dizer
quando as próprias empresas jornalísticas são as protagonistas da notícia? Na última
semana, três exemplos saltaram à vista do leitor: no dia 7, o Diário Catarinense
dedicou quase metade de sua contracapa a uma campanha publicitária do jornal.
Acompanhando a chamada “DC entrega primeiro carro”, veio com foto colorida e
matéria nas páginas internas. Três dias depois, em 10 de maio, foi a vez de A Notícia.
O diário de Joinville trouxe a seguinte chamada na capa: “AN certificada em Brasília
com ISO 14001”, e matéria de meia página na edição. No mesmo dia, o DC estampou
foto na contracapa do plenário da Assembléia Legislativa com evidente destaque
para a logomarca do grupo RBS. Uma questão se coloca: estas informações são
mesmo de interesse público ou são peças de marketing travestidas de notícia?

Confusão

Na edição de 10 de maio, o Jornal de Santa Catarina trouxe na capa
publicidade da Makenji com o “singelo” tamanho de 20x20cm, colorida,
representando cerca de 40% da página. Em meio às matérias, o anúncio não trazia
nenhuma menção de que se tratava de material comercial, deixando o leitor confuso.
Já o Diário Catarinense de 9 de maio traz a publicidade da Makenji no “pequeno
tamanho” de 26x18cm, o que significa 60% do espaço das páginas 16 e 17, no caderno
de Política.

Ganhou ou perdeu?

A chamada “Empate separa Corinthians do título” na capa do Santa de 9 de
maio deixou o torcedor confuso: afinal, o time paulista iria disputar a final da Copa
do Brasil ou não? Lendo a matéria nas páginas internas, os leitores perceberam
que a equipe jogaria contra o Brasiliense e que só bastava um empate para levar a
taça...
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Edição 16 – 01/06/2002

O Brasil ganha uma santa e o
leitor, um show

 

A canonização de Madre Paulina, a primeira santa brasileira, não só reavivou
os ânimos de fiéis como rendeu uma novela em vários capítulos para os jornais
catarinenses. De atores principais a figurantes, o fato envolveu desde as irmãs da
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, ressaltando o lado religioso,
até pequenos produtores de vinho e ambulantes, numa abordagem de cunho mais
econômico.

  É interessante observar que o Brasil é o país com o maior número de católicos
do mundo, como ressalta o Jornal de Santa Catarina nos dias 18 e 19 de maio, na
matéria “O dia da santificação” (p.1B). São cerca de 120 milhões de fiéis, o que
representa 73% da população. Isto, ao mesmo tempo em que somos um país com
uma grande diversidade de crenças e em que dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) indicam que as religiões que mais crescem são as
de orientação evangélica.

Entretanto, a cobertura sobre a nova santa parece não mostrar a diversidade
de opiniões acerca da canonização: parece que todos são católicos! Mais: não há
matérias que tratam a instituição da Igreja de uma maneira mais aprofundada,
contextualizada e crítica. O tom, que não se deve só aos jornais e jornalistas, mas
ao clima peculiar do acontecimento, é de comemoração, festa, pirotecnia e de uma
triunfante conquista num processo de anos. A santificação da madre é traduzida,
muitas vezes, como uma conquista nacional, uma espécie de prêmio.

O Santa, ainda à página 1B, traz: “A canonização promete dar novo impulso
ao catolicismo no país, uma vez que os católicos brasileiros finalmente poderão
rezar para uma santa do Brasil, a Santa Paulina, depois de passar 502 anos rezando
para santos italianos e de outros países”. Acontece que Madre Paulina nasceu em
Vígolo Vattaro, em Trento, na Itália, e viveu 39 de seus 77 anos em Bragança Paulista,
o que indica que permaneceu apenas 29 anos em Nova Trento, cidade-cenário da
novela. No mesmo clima comemorativo, mas sem explicitar certa euforia nas
matérias, o Diário Catarinense apresentou uma cobertura mais contida. O
concorrente de Joinville, A Notícia, oscilou entre o equilíbrio e a emoção, mas foi o
único a questionar a legitimidade do processo canônico, na coluna “Canal Aberto”,
p.A2, no dia 18 de maio. “Justamente num momento em que perde fiéis, o Vaticano
decide canonizar um santo para o Brasil”.

Na semana que antecedeu o espetáculo da canonização, as empresas
jornalísticas concentraram seus esforços produzindo matérias diárias com destaque.
Em muitas delas, houve chamadas na capa, e em alguns dias, o assunto foi
manchete. No domingo, DC e JSC trouxeram o Guia da Canonização, suplemento
especial festivo, com muitas matérias de serviço e de divulgação do turismo da
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região. Um segundo caderno, Madre Paulina, a Santa do Brasil, veio com o DC de
domingo. Trouxe a história da Madre, explicação dos milagres e até mesmo uma
novena. Para completar, distribuiu de brinde ao leitor um pôster colorido da santa,
em tamanho standart. A Notícia, por sua vez, veio com o caderno especial Madre
Paulina: a primeira santa do Brasil, tablóide com 32 páginas, abordando a história
da irmã, seu trabalho social, personagens ligados ao tema, a mesma novena e uma
oração à madre. Na segunda-feira, 20 de maio, o diário de Joinville circulou com
um caderno (em formato standart) de oito páginas intitulado AN Especial. O
material é um resumo detalhado da canonização, que aconteceu no dia anterior, no
Vaticano.

Afora o caráter comemorativo, o assunto não deixou de desvelar o cotidiano
neo-trentino. Relatou as perspectivas econômicas com relação ao santuário, em
Vígolo, a pacata vida local e o fervor das devotas. Em muitos momentos, os jornais
extrapolaram o limite da informação e prestação de serviços, atuando como veículos
de propaganda. Um trecho do DC do dia 15 não apenas mostra a dificuldade de
angariar recursos pela congregação, como também disponibiliza no corpo da matéria
o número da conta para as doações! É certo que o repórter pode se sensibilizar com
a carência, mas fazer campanha de arrecadação não é a sua função, entende este
MONITOR.

O levantamento observou ainda imprecisão de dados nos jornais do Grupo
RBS. O Santa, na matéria “O dia da santificação”, diz que são “400 milhões de
católicos no mundo”, quando na edição do dia 12 de maio, em “Exemplo para os
católicos”, o número é de 500 milhões. Distração? Erro de digitação? Qualquer que
tenha sido o problema, foi como se em uma semana tivessem morrido 100 milhões
de fiéis. No DC do dia 16, “Nova Trento é sem dúvida a segunda instância turistico-
religiosa ??sic?? do país”, conforme a matéria “Nova Trento respira religiosidade”,
p.21. Um dia antes, o mesmo diário colocou a cidade como “o terceiro maior pólo de
turismo religioso do país”, em “Vígolo será pólo de turismo religioso”, p.18.

Não só nos números, a imprecisão aparece também nas referências à
congregação fundada por Madre Paulina. Não fica claro se o nome é “Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada Conceição”, conforme o Guia da Canonização do
Grupo RBS, p.25, ou “Congregação das Irmãzinhas do Coração Agonizante de
Jesus”, conforme o DC de 12 de maio. Na verdade, em 7 de dezembro de 1895,
Amábile tornava-se freira e passava a ser chamada de Irmã Paulina do Coração
Agonizante de Jesus, ao lado das amigas Teresa Maule e Virgínia Nicolodi, que
também receberam o hábito. Por sinal, as freiras não foram mais que citadas na
cobertura. Bem como a cidade de Bragança Paulista, onde a santificada morreu. Os
jornais chegaram a mandar seus profissionais até a Itália para a cerimônia, mas
sequer foram até o interior de São Paulo para apurar a vida da personagem.

Acompanhando a cobertura, este MONITOR DE MÍDIA constatou ainda que
as etapas do processo de canonização não foram suficientemente explicadas pelas
reportagens. Nem todos os leitores entendem por que se demorou 37 anos para
serem comprovados dois milagres. Nem todos os leitores conhecem os cânones
católicos. A cobertura dos jornais locais se limitou aos casos de milagres
reconhecidos pela Santa Sé, deixando de lado todo o trabalho social que a
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congregação vem realizando há anos...

Pelo mundo

Nos últimos dias, os passaportes dos repórteres catarinenses foram fartamente
carimbados. Os jornais mandaram seus profissionais para acompanhar as missões
diplomáticas do governo estadual pela Europa, África e Ásia, e a canonização da
Madre Paulina em Roma. Luiza Moraes, da RBS-TV, fez como Caco da Motta no
ano passado e deu uma de super-repórter, fazendo matérias para a retransmissora
da Globo e a TVCOM, boletins para a Rádio CBN-Diário e reportagens para o
ClicRBS e os jornais do grupo. Ela cobriu a ida do governador Esperidião Amin ao
Oriente Médio e depois pegou a cerimônia católica na Itália. Em A Notícia, a editora
de Política, Suzana Klein, acompanhou a comitiva do vice-governador Paulo Bauer
a Bélgica, Alemanha e Itália; o colunista Moacir Pereira foi para o Kuwait e o Egito
com o governador, e o também colunista Raul Sartori esteve no Vaticano.

Fora do tempo

O leitor Sérgio Gadini envia e-mail ao MONITOR DE MÍDIA apontando um
deslize na pauta jornalística local: “Na quinta-feira, 16/05, o caderno cultural d’A
Notícia (Anexo) abriu com a matéria sobre ‘um lançamento editorial em uma livraria
da cidade’. Aparentemente, ok! Acontece que o dito ‘lançamento’, que embarcou
num gancho da vinda do jornalista Domingos Meirelles a Joinville, referia-se a
um livro lançado (Noites das grandes fogueiras) no início do ano de 1999... Para
evitar injustiça, até voltei ao exemplar que, na época, comprei e também levei
autografado para minha casa: exatamente três anos antes! Que lançamento, não?
(...) Hipóteses (talvez, suspeitas): ou os colegas-jornalistas estão ‘aceitando’ muito
bem o agendamento das assessorias ou a falta de criatividade e pauta chegou a um
ponto que já nem se poderia mais falar em jornalismo...”

Corujas

Seguindo a tradição de muita audiência e certeza de grandes verbas
publicitárias, a Copa do Mundo 2002 começa com seu festival de cobertura
jornalística: milhares de repórteres nos centros de imprensa, links ao vivo das
emissoras de TV, boletins especiais no rádio, cadernos específicos nos jornais... O
Grupo RBS enviou ao Japão e Coréia uma equipe de 16 profissionais para abastecer
seus veículos espalhados por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No domingo, 12
de maio, dia das mães, o Diário Catarinense trouxe matéria sobre a equipe Torcida
Coruja RBS (p.47), dispensando uma página inteira ao assunto. Como se não
bastasse, uma peça publicitária ocupou toda página 5 da mesma edição,
demonstrando um certo corujismo na imprensa local. Sob o slogan “A gente é coruja
pelo futebol brasileiro”, uma questão se coloca: O que se pode esperar da equipe?
Torcida ou informação?

Meio Ambiente

A Notícia conseguiu no começo de maio a certificação ISO 14001, norma
internacional que distingue as empresas que têm compromissos com as leis e os
requisitos ambientais. O selo foi obtido após um lento processo de mudança de
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cultura organizacional da empresa. De acordo com a própria empresa, o jornal é o
primeiro a conseguir o ISO no país. A iniciativa é positiva para a imagem do AN, é
benéfica para o meio ambiente e é uma amostra de como as empresas podem atuar
com responsabilidade social. Um exemplo concreto dessa política é a edição de
cadernos em papel reciclado pós-consumo e com tinta ecológica. Foi o caso da estréia
do ANCopa, em 27 de maio: o suplemento de oito páginas fez um raio X dos mundiais
anteriores e da atuação da seleção brasileira neles. Caprichosamente editado, o
caderno – elaborado por apenas dois profissionais – trouxe projeto gráfico arrojado
e textos bem cuidados.

Corinthianos?

Como o assunto ainda é futebol, vale mais um registro de A Notícia. Para se
referir à conquista da Copa do Brasil, logo em seguida da do Torneio Rio-São Paulo,
a editoria de Esportes deixou escapar certa ironia no título de 16 de maio da página
A19: “Dia sim, dia não, Corinthians campeão”. Tanta alegria seria torcida
indisfarçada?
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Edição 17 – 15/06/2002

A imprensa vai aos gramados

O modelo atual de jornalismo defende a imparcialidade, mas quando o assunto
é Copa do Mundo, este modelo é substituído. As matérias, inclusive as notas mais
curtas, estão cheias de adjetivos, advérbios, generalizações e opiniões.

Para a opinião, é necessário que se tenha embasamento, para que o texto não
fique vazio e superficial. Opinar da boca para fora não tem valor. E neste aspecto, a
cobertura dos jornais catarinenses deixou a desejar. Resumiu-se a comentar o que
todo mundo já tinha visto, sem mostrar estatísticas, sem aprofundar as questões
duvidosas.

Um exemplo dessa superficialidade é o caso do pênalti inexistente no jogo
Brasil e Turquia, estréia da seleção no evento. Nenhum jornal entrevistou o juiz
Young Joo Kim, mas todos julgaram o coreano. Para os jornalistas locais, o erro se
transformou em ajuda, como se o juiz tivesse decidido prejudicar a Turquia. O DC
de 4 de junho chega a arriscar: “O árbitro errou por estar mal colocado”. Mas como
o repórter pode afirmar isto? (A FIFA proíbe os árbitros da Copa a darem entrevistas,
mas como a TV Globo conseguiu entrevistar Joo Kim, os jornais poderiam ter feito
uma das duas coisas: usar trechos da entrevista da emissora ou não julgar o juiz
antes de ouvir a sua versão).

Entretanto, o que se percebeu é que a presença dos repórteres catarinenses
no outro lado do planeta se dava mais pela opinião em colunas do que por um
relato específico, próprio, exclusivo. Nem tampouco se observou um espaço e
preocupação maiores com a análise dos jogos ou com o desempenho de jogadores e
esquemas táticos. Em alguns momentos, o comportamento foi até antiprofissional.
O exemplo que mais saltou à vista foi a coluna de Roberto Alves no Diário da Copa
de 2 de junho, onde o titular carimba uma foto ao lado do técnico Scolari sob o texto
“Eu e ele”. O leitor que olhou a página não via ali o jornalista, mas o tiete do
comandante da seleção.

O Jornal de Santa Catarina reedita este comportamento, no dia 20 de maio,
antes mesmo da Copa, onde traz exagerada exaltação do correspondente
internacional sobre o desempenho do Brasil: “Aos 22 minutos do segundo tempo
da vitória do Brasil sobre a Catalunha por 3 a 1, no sábado, os torcedores das cinco
camadas do belíssimo Estádio Nou Camp, em Barcelona, tiveram idêntica reação:
levantaram de suas cadeiras numeradas e aplaudiram com entusiasmo. Os
homenageados eram os dois Ronaldos, O Nazario e o Gaúcho, que saíam de campo
para dar lugar a Juninho e Luizão”.

Regionalização

Dos jornais analisados, o Diário Catarinense foi o que mais investiu em
matérias regionalizadas. No dia 2 de junho, por exemplo, a edição está repleta
delas. Em “Confiança dos Catarinenses” (p.5), personalidades e técnicos de futebol
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de Santa Catarina depõem sobre as expectativas para a Copa. Na mesma edição,
página 4, “Um catarinense na fila”, a matéria trata de Eduardo Costa, jogador do
Bordeaux, da França. Matéria informativa (“Mundial altera expediente”, p.5) orienta
sobre os horários de serviços no Estado. A página 7, “Turco quer cair no samba”, é
um box sobre um estudante da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Na mesma edição, as páginas 8 e 9 mostram a decoração verde e amarela, feita em
Lages, Chapecó, Criciúma, Jaraguá do Sul, Florianópolis, mobilizando repórteres
das diversas sucursais.

Por sua vez, o Jornal de Santa Catarina investe em matérias sobre a torcida
alemã dos habitantes de Pomerode, sob títulos como “Pomerode Comemora” (p.2,
dia 3 de junho) e “Confiança Total em Pomerode” (p.4, dia 6 de junho). No dia 4,
(p.3), há uma matéria intitulada “Depois do susto, festa em Blumenau”, dando conta
da estréia da seleção brasileira na Coréia do Sul.

Há, também, no JSC, uma tentativa de contextualizar a Copa. O jornal do dia
31 de maio trouxe encartado um caderno especial sobre a história dos mundiais.
Matérias complementares, como as apresentadas na edição de 1o e 2 de junho, na
“Revista do Santa”, tratam de formas para combater o sono, decoração para Copa,
campanhas publicitárias explorando o tema. Arnaldo Cezar Coelho também é
apresentado em um perfil.

O assunto ficou mesmo restrito aos cadernos especiais. Notícias regionais
como as procissões de Corpus Christi, a Festa do Pinhão, a Crise do Comércio, e
nacionais como a sucessão presidencial, o caso do cantor Belo, a CPMF, a vacinação,
o meio ambiente e a morte do jornalista Tim Lopes não perderam espaço e nem
foram misturados com a cobertura da Copa. O esporte regional, que poderia ter
sido relegado frente a dimensão de uma Copa do Mundo, também não perdeu espaço.

Bouba quem?

A França decepcionou o mundo do futebol ao perder de 1X0 para Senegal, na
estréia da Copa. Pior foi a confusão feita pelos jornais no dia seguinte. El Hadji
Diouf foi o craque do jogo, mas quem marcou o gol foi Papa Bouba Diop. Aí, começa
a confusão. Nas manchetes do dia seguinte, JSC e AN proclamam que “Bouba
Diof” (Diouf, no AN!) fez o gol. Já o DC, que mostrou uma foto onde aparecia o
nome Diop, acertou. Para piorar, no JSC, Bouba Diop aparece na escalação do time
e 5 linhas depois o autor do gol aparece como “Bouba Diof”. Mas, afinal porque
tanta confusão?

  Lista Telefônica

Incrível a falta de atenção dos jornais em relação aos nomes dos jogadores. O
Santa, na matéria do jogo Brasil e Turquia, sempre se referia ao goleiro turco como
Recber, sendo que ele é chamado por todos pelo primeiro nome, Rustu. O AN cita
jogadores senegaleses como Diouf El Hadji, Fadiga Hkalilou e Diop Papa Bouba.
Essa estratégia seria apropriada para uma lista telefônica ou para uma referência
bibliográfica, mas não para uma matéria esportiva. O que prova que o uso de
sobrenomes não era de propósito é que, ao se referir a um nome mais simples, o
jornal usa Tony Sylva, mas se continuasse como os exemplos anteriores, seria Sylva
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Tony. Ao leitor que não acompanha futebol passa despercebido, mas se o jornal
escrevesse: “Em um jogo que Assis deveria se destacar, Evangelista e Nazário foram
os destaques”, todos entenderiam a gafe do jornal. (Respectivamente Ronaldinho,
Cafu e Ronaldo, “o fenômeno”).

  Mancada russa

Na coluna “Outro lado do mundo”, do Diário da Copa, o titular Ewaldo
Willerding publica um quadro “Você sabia” todos os dias. No dia 10 de junho, o
jornalista escreve: “O Brasil pode ter como adversária na próxima fase o Japão,
Rússia, Bélgica ou Tunísia. Nenhum deles ainda encarou o Brasil na história das
Copas do Mundo” Não? Onde o colunista estava quando o Brasil derrotou a Rússia
por 2X0, na primeira fase da Copa de 94?
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Edição 18 – 01/08/2002

Seção de cartas não publica
críticas aos jornais

 

Em tempos de internet, uma das palavras mais faladas é “interatividade”,
termo que se refere à possibilidade de comunicação mais efetiva entre meios de
comunicação e seu público consumidor, e que aponta para uma participação mais
ativa do receptor no processo. Neste sentido, antes mesmo do surgimento de
interfaces de diálogo mais avançadas, pode-se entender que já existia uma forma
de participação do público nos meios de comunicação: a seção de cartas. Por meio
dela - pelo menos em tese -, qualquer leitor poderia enviar suas opiniões sobre
qualquer assunto e esperar que a carta fosse publicada na próxima edição,
fortalecendo assim um vínculo entre o público e o produtor de informação.

  Este MONITOR DE MÍDIA acompanhou as seções de cartas nos três maiores
jornais catarinenses, tentando traçar um perfil do material publicado e de como ele
reflete o noticiário cotidiano. E de maneira geral, o que se percebeu é que as críticas
e as opiniões negativas aos jornais quase não saem nas seções de cartas; são
ignoradas pelos seus editores e como se não houvesse queixas dos leitores ou
qualquer motivo de reclamação.

  Em A Notícia, por exemplo, foram analisadas 32 edições no período de 25 de
junho a 29 de julho, quando se publicou 69 cartas. Com uma média de 2,15 cartas
por dia, a seção “Cartas”, que fica na página A2, não publicou nenhuma missiva
com críticas ao jornal. O mais próximo que chegou a uma opinião desfavorável foi
a contestação do leitor Arturo Garcia Joaquin em carta publicada em 12 de julho:
“Na edição de ontem de AN, está estampada a seguinte manchete: ‘Patrões são
favorecidos em decisões trabalhistas’ (...) Entendo que a palavra justiça provém de
justo, que significa imparcial, exato, preciso. Entendo também que justiça é a virtude
de dar ou deixar a cada um (seja quem for) o que por direito lhe pertence. Quero me
convencer de que não entendi a reportagem em questão, pois me parece totalmente
inaceitável a busca de tendências dentro da Justiça do Trabalho...”. A manifestação
não é percebida como uma crítica ao jornal, tanto é que nenhuma resposta da redação
se segue à carta publicada. Uma pergunta: será que, entre as dezenas de missivas
que chegam à redação do diário de Joinville, não há nenhuma descontente com
algum detalhe ou aspecto veiculado no jornal?

O setor que trata das cartas em A Notícia não tem um levantamento estatístico
de quantas correspondências recebe diariamente. A seção ocupa um espaço curto
de 16 centímetros em duas colunas, espremidos entre a charge, o expediente e a
coluna “Canal Aberto”, de Cláudio Prisco. O espaço não equivale a 1/8 de uma
página, sendo menor que as seções “Horóscopo” e “Tiras”, que traz aconselhamento
astrológico e quadrinhos, respectivamente.

Entre as 69 cartas contabilizadas no período de monitoramento, a maioria
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delas (59,4%) continha opiniões generalizadas sobre assuntos atuais, 24,6%
repercutiam o noticiário de AN, expressando isso claramente, e 16% elogiavam o
jornal de alguma forma. Neste sentido, das onze cartas positivas ao jornal, oito se
referiam ao recebimento do certificado ISO 14001, todas – exceto uma - assinadas
por empresários de peso (como o diretor financeiro da Tigre, Evaldo Dreher),
parlamentares (como os deputados Gilmar Knaesel, João Henrique Blasi e Milton
Sander) e outras autoridades (como o comandante geral da Polícia Militar, Walmor
Backes, e os secretários de Comunicação Social, Noemi dos Santos Cruz, e da
Educação, Edson D´Avila, de Itajaí). Não se questiona aqui o mérito da celebração,
mas o desequilíbrio entre as menções positivas (11) e negativas (zero) ao jornal no
período analisado. A seção de cartas teria se transformado num espelho do umbigo
das empresas jornalísticas? Instrumento narcísico, silenciador das críticas?

O Diário Catarinense recebe em sua redação 25 correspondências por dia, em
média. A coluna “Diário do Leitor”, localizada na parte superior da anti-penúltima
página do jornal, publica, em média, sete destas cartas. Em 32 dias de análise, este
MONITOR verificou a divulgação de 225 cartas. O dia em que mais cartas foram
publicadas (nove) foi o dia 9 de julho. Dois dias antes, na edição de domingo, o DC
veiculou apenas quatro cartas. No entanto, neste dia, a coluna conta com um quadro
de apoio que expõe o levantamento das correspondências recebidas e publicadas
no mês de junho, com os assuntos mais abordados. Foram 224 cartas publicadas,
entre elas 115 e-mails e 60 faxes. Por ser mês de Copa do Mundo, a maioria (35)
comentou o assunto. Além deste, os temas mais em pauta foram trânsito (27),
criminalidade (25) e concursos públicos (15).

O levantamento constatou ainda que as cartas publicadas pelo diário de
Florianópolis mais repercutem os assuntos pautados pelo jornal do que criticam.
Há espaço para sugestões, torcida esportiva e política, denúncias, elogios,
complementação de outras cartas ou matérias publicadas pelo DC e meros
comentários sobre fatos cotidianos.

Os assuntos mais abordados são concursos públicos, telefonia celular,
atendimento em setores públicos e violência. Todos alvos de ataque. No dia 26 de
junho, por exemplo, o leitor Luciano Ferreira Vieira escreve para pedir justiça no
que se refere ao concurso da Secretaria de Segurança Pública, que não chama os
aprovados para ingresso na Polícia Civil. No dia 5 de julho, Nilton César da Silva
tem sua carta, de mesmo teor, publicada pelo DC.

As menções ao jornal, na grande maioria das vezes, são positivas. Em 16 de
julho, o jornalista Aldo Grangeiro elogia por e-mail a matéria de Tatiana Beltrão e
Cláudio Silva enfocando “Mortalidade infantil no Estado”, capa da edição do dia
14. As críticas ao DC até aparecem na seção de cartas, mas são raríssimas se
comparadas aos demais tipos de correspondência. Entre as 225 cartas observadas,
apenas três continham críticas ao jornal. Dia 26 de junho, carta de Cristina Caggiano
Concílio, advogada de Florianópolis, reclama que o Itajaí Shopping não foi citado
nas matérias do DC sobre o horário do comércio. Alega que é um centro de compras
grande o suficiente para não ser esquecido quando se trata de estabelecimentos
que aderiram ao comércio aos domingos. Dia 16 de julho, carta, assinada pelo
professor de Recreação e Lazer da Unisul João Geraldo C. Campos, queixa-se da
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reportagem “Lazer, no aperto, vira supérfluo” (DC, 7 de julho) por afirmações
preconceituosas ligando o lazer ao consumismo desenfreado. Por fim, o leitor
Eduardo Costa de Souza escreveu em 15 de julho para criticar o DC por uma matéria
sobre dependentes químicos que tinha fotos alusivas como ilustração. Segundo o
leitor, as fotografias provocariam recaída do dependente em tratamento.

A leitura atenta revela que alguns nomes assinam insistentemente na coluna
“Diário do Leitor”. Os campeões de cartas publicadas são José Reinoldo Rosenbrock,
jornalista de Timbó (SC), e Vicente Gabriele Pascale, aposentado e presidente da
Associação Literária Florianopolitana, com cinco cartas cada um. Fernando Al-
Egypto, bancário de Petrópolis (RJ) é o segundo colocado, com quatro cartas. Márcio
Dison, jornalista e professor de Florianópolis, é o terceiro mais publicado nas 32
edições analisadas. Quanto à origem das correspondências recebidas pelo jornal
em questão, a maioria é da própria capital catarinense.

No Jornal de Santa Catarina, a seção “Cartas do Leitor” é publicada sempre
na página 2A do primeiro caderno. Ocupa uma ou duas colunas na metade inferior
da página, e não tem grande destaque entre os demais textos, como artigos e
editorial. A largura das colunas não obedece ao padrão das demais páginas: quando
se trata apenas de uma coluna, é alargada; sendo duas, são estreitadas.

Por ser um jornal regional, o maior volume de cartas recebido é, notavelmente,
de Blumenau. O número de cartas publicado fica numa média de três cartas por
dia, variando entre duas e quatro cartas, normalmente. Apenas uma edição, a do
dia 17 de julho, entre os exemplos pesquisados, trouxe uma única carta. O motivo
se deve, no entanto, à mesma coluna dividir espaço, na ocasião, com outra seção
em que o leitor pode opinar, chamada “O Vale Reclama”. A queixa, de um morador
de Apiúna, é dirigida à Celesc, por causa de quedas freqüentes de energia. Ao
lado, aparece a resposta do chefe da agência regional da Celesc de Blumenau.

Quanto ao conteúdo das cartas publicadas, alguns pontos puderam também
ser observados. É notável a repetição de cartas dos mesmos leitores, em dias
seguidos ou intercalados. Nas edições de 5, 8, 10 e 15 de julho, por exemplo,
aparecem cartas de um mesmo leitor, de Timbó. Os comentários se referem,
respectivamente, a problemas na construção de uma obra de acesso à BR-470, a
uma entrevista dada por cardiologista, apontando benefícios na área da saúde, à
produção de produtos sem agrotóxicos e ao turismo rural no sul do estado e à possível
venda de bebidas alcoólicas a menores em relação ao Festival do Vinho da cidade
de Rodeio.

A repetição de cartas chama a atenção, ainda, para uma outra constatação: a
qualidade dos textos recebidos pelo jornal. “Incidentes no Trânsito”, de 1.º de julho,
chega a citar com exatidão artigos do Código de Trânsito Brasileiro; “Seguro-
Apagão”, do dia 2, estende um comentário sobre o assunto e termina: “Vem, Felipão,
vem escalar meia dúzia que pelo menos respeite à torcida”, aludindo, é claro, à
política. É até de se questionar se tais apontamentos e críticas não caberiam na
seção “Artigos”, do jornal, dada a clareza de idéias, uma linha lógica de raciocínio,
a defesa de argumentos e, muitas vezes, a referência a assuntos de âmbito bastante
geral. Outro exemplo disto é “Ações para o futuro”, do dia 3 de julho, carta que trata
dos benefícios do trabalho voluntário.
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Outro assunto, “Poluição Sonora”, também remete à repetição de cartas dos
mesmos leitores, mas o que aqui sobressai é a polêmica, a qual rendeu várias cartas
publicadas. Há cartas que escapam à crítica, ao tratar do problema, para caírem em
questões de gosto e preferência musical. É o que demonstram mensagens publicadas
nos dias 4 e 17 de julho, entre outras. A do dia 4 chega a se referir a sons de bateria
como “primitivos”, critica a “sofisticação” das músicas, principalmente eletrônicas,
e acentua uma preferência por determinado grupo musical como se fosse superior
a outros.

Não se sabe se por seleção do jornal ou pelo próprio modo de vida, classe
social, visão de mundo, etc., de parte de seu público leitor, não raro surgem cartas
com tom conservador, às vezes moralista, com casos que beiram a intolerância.
“Trânsito”, de 3 de julho, por exemplo, ao se referir a um caso de imprudência em
Blumenau — onde um motoqueiro manobrou sua moto sobre apenas uma das rodas
e quem sofreu críticas foi o policial que o advertiu —, traz o seguinte trecho: “O
verdadeiro cidadão, zeloso de seu dever cívico, ao contrário de agredir o guarda de
trânsito, deveria colaborar com este, no sentido de prender o faltoso motoqueiro,
imprimindo-lhe dura reprimenda para que nunca mais esqueça sua inconseqüência
e irresponsabilidade”. Em 9 de julho, outra carta referente ao trânsito contém: “É
neste momento que surge também outras criaturas (...) criaturas estas que se
intitulam motoristas”.

Em geral, contudo, as críticas não são severas. As dirigidas ao poder público
não deixam de conter um tom humorístico, em alguns casos. E, a não ser a Celesc,
nenhuma outra empresa, pública ou privada, foi motivo de crítica no período
analisado. Em contrapartida, não faltam elogios, como à Auto Viação Catarinense,
companhia de ônibus, em 24 de julho; à Fundação Universidade Regional de
Blumenau (FURB), ainda no dia 4, que inicia da seguinte maneira: “Todos os usuários
da Furb, especialmente os blumenauenses, estão eufóricos com a grande expansão
do seu espaço físico...”; e ao próprio Santa, afinal, também uma empresa.

Além dos muitos agradecimentos recebidos pelo jornal, como por ter realizado
pedágio em ajuda à APAE, entre outras campanhas, o motivo de grande parte das
mensagens elogiosas é o tratamento dado a assuntos religiosos. No período
observado, o jornal publicava a série “Igrejas do Vale”, contando a história dos
templos religiosos da região, o que rendeu a admiração de muitos leitores. Cartas
com o título “Igrejas do Vale” aparecem em dias como 16 de julho (duas), 18, 19, 24,
entre outras datas. A do dia 18, por exemplo, traz o seguinte trecho: “Aliás, o Santa
está redondo, prevendo que há, entre rigor ético e as necessidades empresariais,
espaço para se fazer o bom jornalismo”. Mesmo assim, houve espaço, em 24 de
julho, à crítica bem construída de um frei de Gaspar, corrigindo vários dados da
reportagem.

A religião é ainda tema de outras cartas, como uma, de 22 de julho, que critica
o fato de um padre aparecer de pijama numa foto da edição do dia 18. Outra
mensagem, em 9 de julho, traz o seguinte: “De fato, o senhor Rodolfo, ao dizer que
‘aposto que a maior parte deles saiu de suas propriedades, alugando-as para estar
neste movimento (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST)’, me
entristeceu muito”. A carta é em resposta a outra, ainda de 2 de julho, em que
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determinado leitor parabeniza o Santa pelo informe especial do dia 19 do mês
anterior, onde o tema é a luta de dom Angélico em ajuda ao MST, o que não deixa
de remeter aos elogios e estabelece uma maior comunicação entre os próprios
leitores que enviam cartas. Um trecho do agradecimento: “Parabéns ao Santa por
sua imparcialidade e à Igreja pelo ato progressista na busca de justiça social...”

Mais do que uma tendência isolada, o comportamento é padrão na grande
imprensa catarinense: cartas elogiosas são muito bem-vindas, mas críticas nem
tanto...

Passos e escorregões

A dança mostra todo o seu encanto no suplemento especial do AN, como se o
leitor de fato estivesse encantado com o que vê. Títulos, textos, legendas e fotos
tentam traduzir o clima do festival, realçando as qualidades dos participantes, a
sincronia dos movimentos e a magnitude da organização do evento. Encarte de 17
a 28 de julho – período do maior encontro do gênero no país - o “AN Festival”
procurou expressar toda a beleza da dança nos mais diversos aspectos. São
exemplares os títulos “Didática da Emoção” (18 de julho) e “Meia-ponta, encanto
inteiro” (19 de julho). Nem mesmo peças publicitárias veiculadas no tablóide de 12
páginas diárias escaparam. É o caso do anúncio “Leveza e suavidade nunca
estiveram tão próximas”, da Döhler, trazendo fotos bem cuidadas de bailarinas em
passos de balé clássico.

A cobertura fotográfica do festival contou com competente material, produzido
por profissionais do próprio jornal, somando-se as fotos de arquivo, agência e
divulgação. O tema é rico em plasticidade, o que pode facilitar edições que explorem
fotos em cores e em grandes dimensões.

O suplemento trouxe textos que, além de mostrarem o fascínio das
apresentações e do público, são de fácil entendimento, bem objetivos e claros. Por
outro lado, o “AN Festival” abusou nas colunas sociais por ocuparem um sexto do
espaço total do encarte. As seções “Voyeur” e “Carlos Büst” trouxeram comentários
no mínimo duvidosos, quando não ofensivos. Na primeira, no dia 20, a nota Medalha
holandesa é um caso a ser citado na íntegra: “Comentário cretino, mas, infelizmente,
bem a propósito a respeito de muitas das concorrentes do jazz, na primeira noite
competitiva, quinta-feira: há um festival de seios tão fartos que faria a alegria de
qualquer banco de leite”. Diante da ciência de que o comentário seria cretino, a
nota parece completamente desnecessária. Na mesma seção, mesmo dia, a nota
Troféu cafona critica acintosamente a participação de um grupo de dança de Manaus,
considerando que o mesmo “beirou o fiasco”. A coluna “Voyeur” não é assinada, e
mesmo que fosse um crítico especialista da área, o titular da seção não poderia
afirmar que “a companhia de Manaus só fará jus à longa viagem até Joinville se
todo mundo entrar numa maratona de cursos”.

  Ainda nas colunas sociais, no dia 18, Carlos Büst traz a seguinte legenda
para uma foto: “Tatiana Haydee Pereira Zacchi, acima de tudo, sempre com seu
gosto”. O que se quis dizer com isso? No dia 26, o titular da seção esquecia-se do
festival para falar dos joinvillenses que teriam viajado a São Paulo para assistir
Naomi Campbel no Programa do Jô.
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    Mais deslizes

  O leitor atento fisgou pelo menos duas derrapadas dos jornais nas últimas
semanas. Em 8 de julho, na página 10A, o Jornal de Santa Catarina trouxe foto da
comemoração de um dos gols do Flamengo sobre o Goiás (3x0) com a legenda
“Athirson abriu o marcador para o rubro-negro aos oito minutos do primeiro tempo”.
Na foto, quem corre para a torcida é Alessandro, que marcou o terceiro gol e não o
atacante citado. A Notícia errou também, mas foi na capa, na manchete de 31 de
julho: “EUA apóia economia brasileira”. O título da página A15 tenta corrigir a
concordância verbal: “EUA apóiam ajuda financeira ao Brasil”.
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Edição 19 – 15/08/2002

Jornais cometem alguns ‘crimes’
nas páginas policiais

 

Em qualquer parte do mundo, a seção que registra mortes, roubos e outros
crimes é sempre uma das mais lidas. Embora, em alguns casos, seja usada como
estratégia de leitura por jornais sensacionalistas, a página policial é indispensável
em qualquer publicação diária. Crimes e tragédias, infelizmente, fazem parte do
cotidiano. No entanto, os crimes que estampam as páginas não são unicamente
praticados por homicidas e assaltantes. Há delitos que são cometidos pelos próprios
jornais, principalmente contra a verdade dos fatos, atentando contra o direito dos
leitores ou mesmo contra as regras do bom jornalismo.

  Este MONITOR DE MÍDIA analisou as páginas policiais durante 40 dias,
indo do início do mês de julho às primeiras semanas deste agosto. O que se viu
primeiramente é que a editoria de Polícia tem pouco destaque nas edições, os
jornalistas nem sempre ouvem todas as partes envolvidas nos fatos, e é comum
perceber que regras básicas do jornalismo são deixadas de lado. Além disso, não é
difícil encontrar diversas matérias policiais que são apenas transcrição dos boletins
de ocorrência (B.O.) distribuídos pela polícia. O leitor comum percebe isso logo no
começo do texto: faltam informações, contextualização e pesquisa. Por isso,
verificamos o grande número de declarações da polícia, como se ela fosse a única
envolvida nos crimes. Expressões do tipo “segundo o sargento” ou “segundo a polícia
militar” acabam cansando o leitor.

A seguir, semana a semana, um panorama do que se leu nas páginas policiais
do Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina.

1º a 6 de julho - Matando o leitor de susto

O levantamento aponta que o noticiário policial é tratado de maneira
diferenciada pelos jornais, principalmente quanto ao espaço destinado. Enquanto
em AN e DC a editoria de polícia possui uma página com pouca publicidade, no
Santa, encontra-se normalmente grande quantidade de anúncios e publicações
legais. É o que ocorre no dia 1º de julho, p. 5B, quando apenas meia página é
ocupada por matérias. Ou ainda no dia 4, quando não há definição da seção, estando
os casos policiais perdidos entre publicações legais e assuntos gerais.

Foi observado também que o Santa, mesmo com menor espaço destinado à
polícia, possui maior número de matérias relacionadas a outros estados. É o que
podemos perceber no dia 1º, p. 5B, quando das seis matérias veiculadas, três
tratavam de casos ocorridos no Rio de Janeiro – “Policiais levavam armas para
traficantes presos”, “Tiroteio apavora cariocas” e “Arrastão provoca pânico em
viaduto”. Ou nas páginas 6B e 7B do dia 3, quando das seis matérias apresentadas,
duas não tratavam de casos catarinenses – “Motoboy diz que atropelou Fromer” e
“ Ato no Rio lembra Tim Lopes”. Observando as edições de AN, tem-se cinco matérias
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e duas notas em cada um destes dias, todas tratando de casos ocorridos no Estado.

As matérias do Santa e do DC são claras e objetivas, geralmente apenas
apresentando o fato. AN, na maioria das vezes, teve seu material noticioso bem
contextualizado, apresentando antecedentes e possíveis resoluções para os casos.
Mas exagerou algumas vezes. Um trecho da p. A16 do dia 3 pode servir como
exemplo: “Para completar o quadro tétrico, o crânio estava com durepox na
mandíbula”.

Nesta semana, AN peca. Na edição do dia 4, traz a correção: “Ao contrário do
que foi informado na edição de ontem, na p. A16, na reportagem intitulada “Detido
na Capital suspeito de executar casal a tiros”, João José da Rosa não morreu. Ele foi
baleado em sua casa, no domingo, no bairro Agronômica, na Capital, e continua
internado no Hospital Celso Ramos”. O problema não está na correção, mas nos
erros em informações simples de serem levantadas. Estes podem despertar no leitor
dúvidas sobre a exatidão dos dados apresentados nas demais matérias produzidas.
Há também informações não definidas. É o que ocorreu nas matérias sobre o roubo
de um malote do Besc. No dia 4, p. A18, o valor estimado é R$ 10 mil. No dia
seguinte, p. A18, é publicado como R$ 12 mil. O leitor de AN ainda pode ficar
confuso ao ler matérias que tratam de dois assuntos diversos sob o mesmo título. É
o que podemos perceber no dia 5, p. A18, quando o caso ocorrido em Florianópolis
e apontado no título “Desbaratada quadrilha com veículos furtados” é seguido por
informações referentes à apreensão de maconha em Chapecó. Nos jornais do grupo
RBS, há pequenos espaços para dividir assuntos sob mesmo título. O Santa, por
exemplo, traz no dia 1o o título “Jovem esfaqueado em Blumenau” e abaixo
informações sobre este caso e outro ocorrido em Balneário Camboriú, tendo entre
eles espaço e a palavra “Canivete” em negrito.

Nos três jornais, a freqüência de chamadas de capa foi semelhante. Ao contrário
do que ocorreu com o número de fotografias, em maior número no AN. Somente
nesta semana foram onze, das mais diversas: do local do crime ou do acidente, do
acusado, do veículo, da reconstituição do crime, de material apreendido e das vítimas.

7 a 12 de julho - Imprecisão e confusão

Neste período, os jornais trazem poucas vezes os nomes dos envolvidos em
atos ilegais. Seus nomes aparecem só nos flagrantes. Na edição do dia 8, no AN o
empresário encontrado morto no porta-malas de seu carro carregava uma quantia
de dinheiro que até então não se sabia o valor; já o DC trouxe que o mesmo
empresário tinha com ele o valor de 20 mil reais. Outro fato interessante sobre o
mesmo caso é que o DC se refere ao assassinato como algo misterioso e o A N
revela que o empresário era um tipo de “agiota”.

As reportagens se repetem entre os jornais do grupo RBS. Apenas se percebe
ligeiras modificações no início dos textos. Exemplo pode ser observado no dia 9 de
julho, na matéria “Mulher enterra filha viva”.

13 a 18 de julho - Preservação da identidade

O compromisso essencial dos jornais e dos jornalistas é com a informação.
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Porém, esta máxima nem sempre é expressa na amplitude e generalidade que
consiste o jornalismo.

O Diário Catarinense mostrou-se em diversos aspectos preocupado com a
qualidade das matérias, aprofundando os assuntos. Exemplo desta questão são as
matérias do dia 15 de julho em que dois casos policiais ocorridos em cidades de
pouca projeção catarinense, tão logo difícil de identificar, apresentaram no corpo
da matéria ou logo abaixo box com o mapa de Santa Catarina identificando
Forquilhinha e Xavantina, as duas cidades em questão. Outro exemplo é a matéria
do dia 18 de julho - “Mutirão vai rever penas dos detentos” - que traz um box,
fazendo referência a um presídio, para retratar as condições carcerárias de Santa
Catarina em forma de números. Aspecto também de grande relevância é o fato do
jornal tentar preservar ao máximo a identidade daqueles que são apenas suspeitos,
sem poder considerá-los acusados. O periódico não divulga foto nítida nem nome
completo.

Já o Jornal de Santa Catarina trouxe em apenas uma edição página totalmente
dedicada aos assuntos policiais. Nos demais dias, as notícias foram divididas com
outros assuntos que se encaixam na editoria “Geral”. O fato de estar dividindo os
assuntos de caráter policial com demais temas, deixa por muitas vezes o leitor
confuso sobre que fatos trata a página.

A Notícia dedicou, no período pesquisado, uma página completa aos assuntos
policiais, procurando inclusive não utilizar muitas publicidades. As matérias ao
longo das edições são diversificadas nos assuntos e contextualizações, ocorrendo
uma fusão de matérias contextualizadas e outras que trazem pouca informação. O
periódico, em diversas matérias, serve como serviço ao leitor, como é o caso da
matéria “Freqüentadores de bailões são alvos de assaltantes”, do dia 17 de julho,
que traz aspectos de serviço, alertando o público sobre os perigos dos ambientes
noturnos em Laguna.

19 a 24 de julho - Álbum de figurinhas

A leitura da imprensa local neste período revelou diferentes posições dos
veículos em relação ao mesmo fato. Como exemplo, podemos apontar as primeiras
conclusões do inquérito sobre a morte de “Seu Chico”, conhecido morador do interior
da Ilha de Santa Catarina. No DC do dia 24, p.25, o título é: “Confirmado assassino
de Seu Chico”. Para AN do mesmo dia, p. A16, “Inquérito aponta suspeito da morte
de Seu Chico”. O leitor se pergunta: é suspeita ou confirmação?

Os casos ocorridos em outros estados também tiveram seu lugar. O maior
exemplo nesta semana está na p. 26 do DC do dia 22, onde encontramos três matérias
fora do contexto catarinense - “Advogado preso com 19 quilos de cocaína”, “Policial
pode ter morrido de frio” e “Estado ocupa favela com ação social” – sendo cinco o
total publicado.

As fotografias foram freqüentes, principalmente no AN que na maior parte
das edições publica duas reproduções. Tamanha preocupação com o visual pode
levar à publicação de imagens que não acrescentam muito ao leitor. É o que ocorre
no dia 19, p. A17, quando matéria intitulada “Assalto em Farmácia não dá certo e
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ladrões fogem” vem acompanhada da foto da delegada que está investigando o
caso. Ou ainda na mesma edição, quando relacionada ao título - “Sepultura violada
logo após enterro” - está a foto da entrada do cemitério.

Como ocorreu na 1ª semana deste mês, no dia 23, p. A16, AN publica correção:
“Ao contrário da informação divulgada na p. A17 de A Notícia, na edição de ontem,
André Munhoz, 21 anos, e João Romário Carvalho Filho, 28, envolvidos em acidente
no Km 23 da BR-116, em Itaiópolis, não morreram. Ambos estão internados no
hospital e passam bem”.

25 a 30 de julho - O silêncio dos acusados

Nesta semana, o AN apresentou uma média de 8,6 textos policiais por dia.
Em nenhum dia o jornal excedeu uma página de cobertura policial. Em sua maioria
os textos são desorganizados, aglutinados sob o mesmo título. Por exemplo, em
“Colisão entre moto e Fiesta causa uma morte” (30 de julho, página A16), parte do
texto fala de um acidente em Florianópolis entre os automotores citados no título e
outra parte fala de dois acidentes causados por pipas na cidade de Ribeirão Preto.

Outra característica observada foi a ausência de efetivas reportagens policiais.
Apenas no dia 28 de julho há uma matéria mais completa, ouvindo várias fontes
(página A12, “Violência já assusta na área rural”), como delegado e família das
vítimas. O assassino está foragido e, portanto, não foi ouvido.

  Aliás, uma particularidade das páginas policiais é justamente o silêncio dos
acusados ou suspeitos, que nunca contribuem para as matérias. Quem mais aparece
como fonte é o delegado responsável pelo caso. Vez ou outra, uma vítima ou o
advogado do acusado são ouvidos. Tudo leva a crer que o jornalista não vai apurar
o caso e baseia-se simplesmente nos boletins de ocorrência. Qual seria, então, o
papel jornalístico das seções policiais?

  Em seis dias analisados, oito fotos são estampadas. No dia 27 de julho, o AN
apresenta foto de “suspeito pego ao fazer telefonema usando ‘gato’”. Até que ponto
deve-se expor a identidade de alguém que não é, comprovadamente, culpado?

  Só em três casos o nome da vítima não é identificado. No dia 27 de julho,
“Preso servidor envolvido com pedofilia” (p. A13), traz foto grande do acusado,
com nome completo e identificado como funcionário da Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, mencionando que possui filha de dois anos e esposa, mas só cita as
iniciais da vítima e da mão da mesma. Fato compreensível por expor demais uma
criança a um caso tão delicado. No dia 30, a matéria “Ladrões invadem casa no
Sul”, não cita nome de suspeitos e nem da vítima, especificando apenas o bairro
nobre onde a casa foi assaltada. No mesmo dia, “Mulher acusa conhecido de
estuprá-la”, também não menciona o nome da vítima e nem do suspeito. A matéria
é curta e causa mais alarde do que informa. Nestes dois últimos casos questiona-se
a relevância da matéria; o que acrescenta saber que alguém, na cidade tal, pode ter
sido estuprada (note que não é fato comprovado, apenas uma denúncia) ou assaltada
por outra, sem nome ou características que possam identificá-la? E por que quando
um morador da periferia é vítima tem seu nome citado e a vítima que mora no
bairro nobre tem seu nome mantido em sigilo?
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  O Diário Catarinense apresenta, em média, 6,25 matérias policiais por dia,
no mesmo período analisado. A maioria das matérias mais parece relatório baseado
em boletim de ocorrência e depoimento de policiais e delegados. Nenhuma edição
analisada estampou foto de vítima, suspeito ou acusado.

  A Página Quatro do DC, por dois dias (25 e 29 de julho) traz reportagens
bem completas sobre a criminalidade na Grande Florianópolis. São duas páginas
explorando o tema, suas causas, conseqüências e possíveis soluções. No dia 25,
“Quem será a próxima vítima?” ouve vítimas da violência urbana, cidadãos comuns
assustados, delegados responsáveis por investigações, presidente da OAB falando
sobre a Comissão de Direitos Humanos da instituição e o secretário estadual de
Segurança Pública. Um padre e um deputado estadual propõem soluções baseados
em pesquisas e estatísticas apresentadas. No dia 29, a reportagem da Página Quatro,
“Região registra o 100º assassinato”, trata do índice de homicídios na região.
Moradores, testemunhas e policiais completam com depoimentos as estatísticas
alarmantes. Candidatos ao governo de Santa Catarina expõem suas propostas para
combater a violência.

  No diário da capital, a manchete é policial apenas no dia 25 de julho: “Dobra
Número de Assassinatos”. No dia seguinte, a capa estampa foto de um carro
destruído em acidente com caminhão. Sem apelo sensacionalista, nada de corpos
sangrando como chamariz de banca. E isto seria possível, já que o acidente vitimou
fatalmente um casal e seus dois filhos.

  O Jornal de Santa Catarina publicou nesse período, em média, seis matérias
diárias. A capa, nenhuma vez, tem manchete policial. No dia 26 de julho, a mesma
foto que ilustra a capa do DC aparece na capa do Jornal de Santa Catarina.

Apenas duas fotos com rostos identificáveis foram publicadas: uma da filha
da Vera Fischer (em 25 de julho) e outra de Luiz Lopes Vieira, funcionário da
Assembléia Legislativa acusado de pedofilia (em 29 de julho). O JSC apresenta
uma particularidade. A editoria Geral sempre tem matérias de cunho policial. No
dia 25 de julho, por exemplo, “Bebê encontrado vivo em lixeira de hospital” não
ganha espaço na editoria Polícia. Matérias sobre acidentes de trânsito e violência,
regra geral são assunto para as páginas de Geral. Das edições analisadas por este
MONITOR, apenas uma matéria, “Fórum vai combater crimes no Litoral”, do dia
25 de julho, é mais aprofundada, ouvindo várias fontes, ainda que estas sejam
exclusivamente oficiais. Na maior parte das vezes as matérias mais parecem boletins
de ocorrência.

  31 de julho a 5 de agosto - Show de B.O.

  Por que utilizar tantas fontes oficiais? Onde está a fala dos lesados, ou até
mesmo dos supostos criminosos? (Quando possível). Para dar um exemplo concreto,
o DC, em matéria do dia 3 de agosto, sobre o caso do “Seu Chico” conta que segundo
a polícia a família da vítima ficou triste porque o suspeito não foi preso. Seria
fundamental que o jornal fosse atrás da família da vítima, fizesse entrevistas a fim
de dar uma nova perspectiva sobre a matéria. O tom oficial encontrado nas matérias
policiais é algo a ser contestado, pois não é um modelo, mas sim fruto de
conveniência, porque para o jornalista é mais fácil falar com o policial do que ir
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atrás dos fatos e investigar. Aí tocamos em outro ponto crítico: a falta de investigação
no jornalismo. Um problema que atinge a atividade como um todo, não somente a
seção policial. O que foi descoberto pelos jornalistas?

  Mas nem tudo está perdido, e quando o jornalista faz uma matéria atemporal
ela sai muito melhor, um exemplo disso é a matéria de Hermes Lorezon, “Crescem
os assaltos contra ônibus” publicada no DC de 3 de Agosto. Os ingredientes de
uma boa matéria estão lá: entrevistas, contextualização, dados, informação...

  Mas isto não é freqüente nas poucas páginas policiais do DC, AN e JSC. A
editoria tem em média uma página e poucas fotos.(No Santa, algumas edições tem
menos de uma página e no DC, por seu formato tablóide, algumas edições chegam
a duas páginas). A presença de fotos é um destaque para o AN que sempre que
possível traz fotos dos criminosos. Trata-se de um importante serviço ao leitor porque
é importante que a sociedade saiba quem são os criminosos.

  E ao falarmos de criminosos não podemos deixar de lado a questão ética.
Muitas vezes o jornalista acaba demonizando a pessoa, deixando-se levar pelos
seus sentimentos, algo perigoso neste caso.

  Em matéria do AN de 1º de agosto, o jornal dá o endereço quase que completo
do acusado. “Nelson Baptista de Souza Junior, conhecido como Ahlex Mounssef,
26 anos é técnico em informática e reside no bairro Costa e Silva, em Joinville”. Só
faltou a rua e o número. Para este tipo de informação ser divulgado é preciso a total
certeza da culpa do acusado. Felizmente no caso citado o acusado era mesmo
culpado. (Falsidade ideológica, ele dizia ser policial federal).

  Quanto a divulgação de nomes, o DC de 5 de Agosto tem um exemplo curioso
(erro). Primeiro o jornal diz que a polícia não revelou a identidade dos acusados e
depois, na continuação da matéria, aparece que os acusados são: Jonecir Fagundes
de Oliveira e Antônio Marcio da Maia Carvalho difícil de entender.

  06 a 11 de agosto- Falta de apuração e exposição dos acusados

  Pouca ou nenhuma apuração nas informações, escassez de reportagens, fotos
de acusados em poses nada éticas, fontes que se resumem a policiais, quando não
a boletins de ocorrência. Uma última semana de acompanhamento da seção de
Polícia, em A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário Catarinense, soma a este
diagnóstico questões referentes às fotos em páginas policiais e à imprecisão
freqüente de dados.

  As fotografias são nosso primeiro material de estudo. Nos jornais do grupo
RBS, Santa e DC, retratam os acusados de costas, quando retratam. AN, ao contrário,
não perdoa. Dentre vários casos em que acusados são fotografados, a edição do dia
10, p. A13, extrapola. A matéria “Detido suspeito crime” é ilustrada com um close
do rosto do suspeito, devendo aqui ser lembrado o caráter hipotético deste termo.
Para somar, a capa da mesma edição traz uma imagem cuja legenda explica: “A
Polícia Militar de Joinville matou, em Araguari, dois assaltantes durante troca de
tiros...” Não bastasse o verbo e o sujeito empregados (A Polícia Militar matou...), o
que tanto pode denunciar um ato como dar a entender uma atitude justiceira por
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parte dos policiais, a foto à qual a legenda se refere mostra os cadáveres rodeados
de policiais militares, lembrando uma cena de caçada em que os caçadores
acabaram de abater sua presa. Em um dos corpos aparece claramente um ferimento
de bala numa das coxas, embora estejam ambos em boa parte cobertos. A imagem
ainda remete ao fato dos acusados, neste caso, serem as vítimas, já que foram mortos
durante uma troca de tiro com policiais.

  Quanto aos textos, pôde-se observar dede pequenos deslizes, erros de dados,
os quais comumente passam despercebidos numa primeira leitura, até falhas que
comprometem a credibilidade jornalística, como a pouca ou nenhuma apuração
que há em muitas matérias e notas. Destacamos tópicos alguns casos:

  - Evidencia-se a repetição de ocorridos, tanto que no DC e no Santa, por
serem jornais de um mesmo grupo, as matérias são repetidas na íntegra e com
freqüência. O que quer dizer que se um leitor do Vale do Itajaí, por exemplo, comprar
o Santa para saber das notícias locais e também o DC, que em tese deveria ser um
veículo de cobertura estadual, levará a mesma matéria, do mesmo jornalista, às
vezes inclusive com o mesmo título, para casa. Um destes casos ocorre à página 26
e 4B, respectivamente, do DC e do Santa; em ambos, a mesma matéria, do mesmo
autor, intitulada “Detento é morto dentro da cadeia”.

- Matéria sobre o caso de um lavrador que fez reféns com uma faca, no INSS,
desesperado ao reivindicar sua previdência, é dada apenas em AN (7/08, p.A17,
“Lavrador faz reféns no INSS”). É de se mencionar a apuração do caso, que aqui é
acompanhado até o lavrador se pronunciar numa rádio, explicando o acontecido.
DC e Santa não noticiam o caso.

- Disparidade nas apurações: AN, p.17, na matéria “Jovem confirma que matou
tio”, diz que o rapaz confessou o crime e mostra um acompanhamento mais detalhado
e preciso. Santa, p.4B, em “Polícia do Alto Vale investiga assassinato” é bastante
vago quanto ao caso, não chegando nem mencionar a confissão feita.

- Em AN de 8/08, p.A16, a matéria “Jovem é preso e confessa latrocínio de
professor”, diz que acusado fazia programas e saiu com o professor, antes de matá-
lo. No DC, em “Preso o autor da morte de professor”, o acusado é citado como
vendedor ambulante.

Por coincidência, apesar dos deslizes, um caso de chamar a atenção apareceu
em AN, na última edição (11/08) consultada para este diagnóstico. Trata-se de uma
série de reportagens intitulada “Um crime em nome de fama, carrões e mulheres”,
escrita por um enviado especial do jornal ao Rio de Janeiro. A primeira reportagem
da série, “Santa Catarina ‘exporta’ técnica de crime”, relata as práticas dos
“caixeiros”, como ficaram conhecidos, principalmente em Joinville, os
arrombadores de caixas-eletrônicos. Relatos de ações dos praticantes de tal tipo de
crime, depoimento de psicóloga, etc., compõem o texto de três páginas, em tamanho
standart. Na reportagem, contudo, é repetido em demasia o fato dos rapazes
joinvillenses serem os únicos especialistas em tal tipo de crime no Brasil, de modo
a serem até contratados para praticá-lo noutros estados, sob a proteção de diferentes
grupos. O repórter divulga uma entrevista com um praticante de tal tipo de crime,
mas preserva o nome da pessoa, substituindo-o por um nome fictício. A reportagem
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dá, ainda, uma noção de como tais jovens, a maioria de classe-média, roubam caixas-
eletrônicos para satisfazer luxo, bancar festas, dispor de bens e de diversão. Um
exemplo de que o jornalismo impresso pode ter profundidade, investigação, ser
denso e ir além das meras notificações.

Volta da Reportagem

Gênero mais nobre do jornalismo, a reportagem nem sempre encontra espaço
nas páginas diárias dos jornais. Nas últimas semanas, no entanto, editores e
repórteres vêm trabalhando para reverter este comportamento. No DC, os fotógrafos
Cláudio Silva e Caio Cezar e as reportes Ângela Bastos e Viviane Bevilacqua
produziram uma série de reportagens sobre a romântica e já sucateada estrada de
ferro que une o Rio Grande do Sul ao interior de São Paulo. Em A Notícia, Diogo
Vargas e Marco Aurélio Braga trouxeram um verdadeiro dossiê do crime, mostrando
como Santa Catarina “exporta” técnicas de arrombamento de caixas eletrônicos.
Boa iniciativa da imprensa local. O leitor e o bom jornalismo agradecem...
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Edição 20 – 01/09/2002

Em meio à crise, jornalismo oscila
como o dólar

 

Julho e agosto foram meses de apreensão na economia brasileira: o dólar
disparou, a inflação voltou a mostrar suas garras e os juros sequer se incomodaram
lá nas alturas, onde continuam. O dinheiro ficou ainda mais curto. Para ajudar,
mais fraudes em balanços foram descobertas nos Estados Unidos, causando
desconfiança geral, e, aqui no Brasil, a campanha eleitoral começou para valer. As
páginas dos jornais refletiram fielmente este misto de histeria e euforia, com
fotografias nervosas, manchetes assustadoras, textos de impacto. Entretanto, nem
sempre o leitor ficou bem informado sobre o turbilhão de acontecimentos das últimas
semanas. Numa minuciosa observação das últimas seis semanas, este MONITOR
DE MÍDIA acompanhou as editorias de Economia dos principais jornais
catarinenses para tentar entender o que acontecia no Brasil. Três aspectos foram
levados em conta: contextualização, regionalização e clareza. Isto é, perguntamos:
Os jornais relataram os fatos mostrando seus antecedentes e entornos? Como a
crise refletiu em Santa Catarina, segundo os jornais? Os acontecimentos eram bem
explicados ao leitor?

  De uma maneira geral, o que se percebeu é que o noticiário acompanhou a
cotação do dólar, oscilando desesperadamente. Em determinado momento, a
impressão que se teve é de que nem economistas nem jornalistas sabiam o que
estava se passando. Assim, abrindo os jornais, o cidadão comum – que não sabe
como funciona o mercado de capitais nem os fundamentos econômicos – dava de
cara com títulos e matérias divididos entre histeria e euforia dos pregões. Não se
sabe se por ingenuidade ou falta dela, em algumas edições, os jornais apenas se
limitaram a propagar as versões dos fatos pelo mercado. Mas pode-se perguntar:
O que é o mercado? Quem é ele? É tão homogêneo quanto se diz por aí? Que
interesses estão embutidos em expressões como “risco-país” e “candidato que
assusta o mercado”, por exemplo? De um modo geral, o leitor não ficou a par disso...

  Uma panorâmica dos diários locais mostra como todos fomos tragados para
um mesmo turbilhão onde informação e desinformação faziam tudo girar...

  A Notícia: esforço de contextualização

   Ficou evidente no diário de Joinville o esforço da editoria de Economia de
contextualizar a crise. Mesmo acompanhando de perto o (mau) comportamento dos
mercados, a equipe de jornalistas se viu levada pelos fatos.

  No dia 10 de julho, por exemplo, página A15, matéria trazia “Pedro Malan
critica o FMI e governo americano”. De Madri, o ministro brasileiro queixava-se
da nova política do fundo adotada para países em crise. Nove dias depois, a postura
já era outra, e na mesma página, o jornal vinha com “Expectativa de acordo com
FMI derruba dólar”. A moeda americana já estava na casa dos R$ 2,85, e as matérias
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apenas reproduziam as falas de financistas... O leitor poderia se perguntar: Mudou
o Brasil, mudou o FMI ou o ministro da Fazenda?

  Mas o frenesi do dólar começaria mesmo nas páginas do AN nas semanas
seguintes. Manchete de 23 de julho ocupou duas linhas, abaixo de um infográfico
mostrando baixas nas principais bolsas de valores do mundo: “Dólar tem alta
recorde, e bolsa despenca 6,53%”. A moeda americana chegava a R$ 2,902. Na capa,
o jornal já mostrava sua linha, colocando lado a lado fotos de um operador de bolsa
visivelmente desanimado e uma atendente de padaria numa cena bem cotidiana: o
desafio era mostrar para o leitor comum o que a oscilação do dólar tinha a ver com
seu dia-a-dia. Nas páginas internas, reportagem de Silvia Pinter fazia este trabalho
mostrando como a disparada de 25,99% do câmbio desde o início do ano pesava no
bolso do consumidor, afetando alimentos, combustíveis e tarifas públicas. Em
linguagem clara e com exemplos simples, a matéria ia direto ao ponto. Na página
ao lado, A15, reportagens de agência de notícia traziam resultados da instabilidade
do mercado de capitais pelo mundo. Exemplo de como se pode fazer bom jornalismo:
claro e direto, trabalhando nas duas frentes. Já nesta época, começam a aparecer
elementos políticos nas explicações para a crise financeira...

  No dia 24, a cobertura continua. A mesma repórter vê o reflexo da crise dos
pregões nas ações de empresas catarinenses. A linguagem é clara, mas não vai
muito além em algumas explicações mais técnicas: o que é uma ação ON? E uma
PN? Fora isso, a editoria chega até a fazer alegorias com a situação. Enquanto
estampa foto no alto da página de um operador com as mãos na cabeça, traz logo
abaixo um infográfico com o título “A Bolsa derreteu”...

  A histeria retorna na edição de 26 de julho. Sub-manchete afirma que o dólar
atinge R$ 3,00 pela primeira vez. Além da disparada da moeda, faz-se menção ao
risco-país. Nas internas, na linha de apoio ao título, o jornal reproduz explicação
do mercado sobre a situação como se fosse a única plausível: “Pressão sobre o
câmbio ontem foi provocada por rumores sobre posição de Ciro Gomes nas
pesquisas”. O jornal engole a versão dos especuladores, já que o texto da agência
de noticiais se apóia em “rumores”. Tendência perigosa para o jornalismo... mais
ainda para o leitor...

  No dia seguinte, sábado, manchete de A Notícia traz “Bolsa fecha semana
em queda”, referindo-se à performance do pregão na Bolsa de São Paulo e frisando
o aumento do chamado risco-país. Entretanto, não se diz como as agências de
avaliação de risco fazem esta análise. Apenas, são reproduzidas as notas atribuídas
ao país, como num boletim escolar.

  A terça-feira, 30, começa com “Pânico leva dólar a R$ 3,19”. Infográfico na
primeira página mostra a oscilação da cotação da moeda durante o dia anterior,
hora a hora. O jornal passa a usar um selo de identificação comum nas matérias
sobre o assunto: Mercado em Crise. A editoria combina matérias de São Paulo,
serviço comprado de agências de notícias, e matérias próprias, feitas pelos seus
repórteres, refletindo a crise no estado, inclusive na vida dos doleiros do calçadão
de Florianópolis.

  No dia seguinte, manchete parece tentar acalmar a nação: “EUA apóia
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economia brasileira”. Embora fria e com erro de concordância verbal, a frase não
impede que a moeda continue subindo, batendo novos recordes. Um dólar vale,
então, R$ 3,30. O jornal insiste no esforço de refletir a crise no momento catarinense,
com matérias das sucursais de Blumenau (“Bom para exportador, ruim para o
mercado interno”) e Chapecó (“Alta nos insumos prejudica agricultores”). Esta
tendência se intensifica na edição seguinte, quando os repórteres de A Notícia
voltam a ouvir empresários, sacoleiros, camelôs e consumidores comuns. Três
páginas são destinadas às matérias com o selo Mercado em Crise.

Se o nervosismo de mercado afetou os fechamentos dos jornais, a euforia
também. Manchete de 2 de agosto veio com “Dólar cai 9,51% e fecha em R$ 3,14”.
Nas internas, a moeda norte-americana “despenca”. Na edição, o destaque é o
editorial “A crise é também política”. Entre outras coisas, o texto diz que “a crise já
não é apenas de ordem especulativa e financeira, mas alcança dimensão política
que pode encurtar o mandato de Fernando Henrique, como aconteceu na Argentina
em 1989”. Dramático, o trecho faz a primeira vinculação entre as duas áreas. No
dia seguinte, a editoria de Economia tenta acompanhar este raciocínio na página
A11. Ao lado do texto “Dólar cai 4,14% e fecha semana em R$ 3,01”, traz “FHC quer
chamar oposição para debater negociações” e “Dilema para Ciro Gomes”. Isso não
fica tão evidente nos demais dias. Fica a pergunta: Faltou articulação entre as
editorias do jornal? Eles mudaram de entendimento sobre o problema? Ou houve
algum outro fato que tivesse modificado esta tendência?

Durante a semana, a mídia inteira ficou a reboque dos negociadores brasileiros
junto ao FMI: todos esperaram a solução via-acordo com o fundo. As reportagens
são mais burocráticas, secas, de agência, sem contextualização com a realidade
catarinense. Em casa ou no trabalho, o leitor vê nas páginas do jornal o fechamento
do acordo (na edição do dia 8 de agosto) e os primeiros reflexos da medida sobre o
câmbio (na sexta, 9). Embora, mais pareça que o incêndio tenha sido debelado, a
manchete de A Notícia de sábado – sobre a escalada da inflação - mostra que o
buraco é mais embaixo. Na segunda, 12, o dólar volta a subir para além de três
reais. E a confirmação é de que o pesadelo ainda não terminou. O leitor mais atento
se pergunta: Ora, mas o problema não era o câmbio? Se o acordo foi fechado, como
as coisas não se resolveram? Na verdade, os jornais embarcaram muito facilmente
na saída pelo fundo – sem trocadilhos! – deixando de mostrar para o leitor que a
situação tem raízes numa crise política, institucional e econômica, inclusive em
seus fundamentos, embora o governo federal não admita. Em português claro: os
caminhos que a equipe econômica de FHC adotou não são os melhores e estão
longe de ser infalíveis; há muita especulação interna e externa, inclusive querendo
determinar os rumos da sucessão presidencial; e o contribuinte assiste a tudo
atordoado, pensando que está muito bem informado. Nem sempre.

  Diário Catarinense: da oposição à euforia com o acordo

  10 de julho de 2002. Na matéria “Malan critica novas políticas do FMI”,
página 12, do Diário Catarinense, o ministro admite que a “era de pacotes de apoio
internacional acabou e nós temos de achar novos caminhos de ajuda oficial aos
países em dificuldade”. 8 de agosto. O cenário já é outro. A capa do jornal traz uma
expressiva nota de cem dólares sobre um fundo verde, mais uma pequena foto de
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Malan, abaixo, e a manchete “Brasil e FMI fecham acordo de US$ 30 bilhões”. Na
página 4, Malan comenta, dando dimensões políticas ao acordo: “Eu tenho absoluta
certeza de que todos os candidatos estão pensando como nós, no Brasil neste
momento”.

A turbulência e fugacidade do período não contaminam apenas economistas;
também os profissionais da mídia, que deveriam refletir e apresentar com clareza
o assunto à população, acabam se envolvendo, muitas vezes sem exercer seu papel
crítico. Se o jornal A Notícia se esforça na contextualização das matérias econômicas,
o Diário Catarinense é declaratório, “oficialesco” e meramente noticioso. Mesmo
assim, não esconde, em alguns casos, demonstrações de euforia, quase apoio, às
decisões governamentais.

Um exemplo, que se repete em edições posteriores, aparece em 11 de julho,
página 15, em matéria intitulada “Brasil está sólido, afirmam os EUA”. Depois do
lide, o texto abre em tom declaratório com um dito do secretário do Tesouro norte-
americano, Paul O’Neill. Mais adiante, ele afirma: “Estou convencido de que Fraga
e o governo do Brasil estão seguindo políticas sólidas, que assentam as bases para
a estabilidade econômica e financeira”. A matéria se preocupa apenas em noticiar
o término de reuniões de Armínio Fraga com dirigentes do FMI. Não é explicado o
que O’Neill tem a ver com o FMI, já que desempenha um cargo do governo norte-
americano e o Fundo tem (ou deveria ter) a pretensão de ser mundial.

Um dia depois, o jornal insiste em seu tom declaratório, mas ainda não há
nenhuma previsão de acordo econômico, de acordo com a matéria, à página 16:
“País não quer socorro do FMI, diz Fraga”. Em uma de suas falas, ele afirma: “O
futuro nos dirá como organizar a estrutura (de um novo empréstimo) se for
necessário, mas não discutimos isto com o Fundo”. Curiosamente, ao final da matéria,
aparece o mesmo dito de O’Neill, publicado no dia 11 - seria um recurso para reforçar
o que disse o secretário ou apenas para preencher espaço?

Na época, nem era de se imaginar a enxurrada de O’Neills, assim como Malans
com caretas cínicas ou apreensivas, que ilustrariam páginas e páginas das edições
seguintes. Já no dia 18 de julho, página 12, na parte inferior-interna, uma matéria
sai com o título: “Decisão revela que pode sair acordo com FMI”. No dia 19, página
17, o lide de “Previsão de acordo derruba dólar” enfatiza uma primeira euforia no
mercado. Diz: “O anúncio da vinda ao Brasil da vice-diretora gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, derrubou ontem o dólar...”

Nos primeiros dias de agosto, a apreensão dos investidores e administradores
contagia de vez a mídia. A edição do dia 2, página 12, traz matéria intitulada:
“Apoio formal do FMI derruba dólar”. À abstração com que os assuntos econômicos
são tratados, pode ser somada, aqui, a pouca profundidade das abordagens e a
falta de contextualização. O lide da matéria - em negrito e separado do texto: um
recurso do jornal — traz: “A expectativa crescente de que o país conclua em breve
um acordo de peso com o Fundo Monetário Internacional (FMI) fez o dólar
interromper ontem uma série de nove altas consecutivas”. O leitor mais atento e
interessado poderia se perguntar, então, o porquê de tal expectativa, como é que se
dá o processo dos investimentos, por que uma simples expectativa altera os ânimos
econômicos. No restante da matéria, porém, não encontra explicação. Inclusive se
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pode destacar, aqui, um trecho que exemplifica particularidades do “economês”,
inacessíveis a leitor. Um dos trechos da matéria mais complica do que explica: “No
mercado de títulos da dívida externa brasileira, o C-Bond, que é o papel mais líquido
subiu 6,97%, cotado a 55% do seu valor de face”. Ao final da matéria, são mencionados
rumores de que uma pesquisa eleitoral apontaria o candidato José Serra (PSDB) à
frente de Ciro Gomes (PPS), o que já mostra a influência das eleições na economia.

O acordo, conforme a edição de 3 de agosto, matéria “Dólar recua e fecha em
R$ 3,01”, página 4, não tem previsão para antes do início de setembro. Ao pé da
página 5, em “EUA preocupam empresários”, é discutida a expectativa de
produtores catarinenses em relação às variações do dólar. Um trecho fala sobre a
Alca. A sigla (Área de Livre Comércio das Américas) não é explicada e o assunto,
embora seja mencionado também em outras matérias, não tem nenhuma explicação
nem profundidade. Não são discutidas as implicações de tal área de comércio
transcontinental nem a relação que tem com as eleições presidenciais e com o -
naqueles dias, ainda previsto - acordo com o FMI.

O Uruguai passa a ser foco de atenção de algumas matérias, dada a crise
econômica que leva a população até a saquear supermercados, na capital
Montevidéu. Uma das matérias, “Mercosul, em crise, recebe O’Neill”, à página 17
da edição de 5 de agosto, enfoca novamente o secretário do Tesouro norte-americano.
Na mesma página, aparece: “Acordo com FMI tem que sair esta semana”. A seção
“Indicadores Econômicos”, página 22, que traz os principais números do dia, como
preço de compra e venda do dólar, etc., traz uma pequena matéria intitulada:
“Expectativa com FMI favorece real”. É de se perguntar, neste caso, de quem é a
expectativa? A matéria traz dados econômicos, mas não esclarece que é a expectativa
dos investidores que está em jogo. O título pode subentender que todo o país está
em expectativa e que isso favorece a moeda nacional.

Caso semelhante aparece na edição de 7 de agosto, um dia antes do fechamento
do acordo de R$ 30 bilhões, entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Brasil.
A página 12 traz matéria com o seguinte título: “Confiança no FMI faz dólar recuar”.
Trata-se de um caso onde não se explica o sujeito desta “confiança”. É o governo
quem a tem? É toda a população? É o pequeno produtor rural, o empresário médio,
o consumidor? Ou são apenas os especuladores?

A abertura da matéria “O’Neill garante o apoio dos EUA”, na edição de 6 de
agosto, página 16, também é problemática. Já que o jornal a destaca em negrito e
separada do texto, com o argumento de que, se o leitor está com pressa e quer
apenas conferir a notícia, pode lê-la separadamente da matéria. Traz: “O Brasil
conta com o sólido apoio do governo norte-americano porque tem políticas
econômicas corretas para manter a estabilidade, continuar a crescer e garantir
melhores condições de emprego e progresso”. Supondo que o leitor lesse apenas
este trecho, querendo informar-se, poderia achar que ele é dito pelo próprio jornalista
ou jornal. Na verdade, a matéria, para o leitor que, também supostamente, queira
se aprofundar no assunto, diz que as conclusões apresentadas na abertura são de
Paul O’Neill.

Todas as expectativas e euforias, tanto de pessoas ligadas ao governo quanto
de investidores, chegam a um clímax, nas páginas do jornal, no dia 8 de agosto.
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Logo na capa, há três chamadas. A primeira, num tom otimista: “Cotação do dólar
volta ao nível dos R$ 3 e a Bolsa de São Paulo fecha em alta de 1,17%”. A segunda:
“Ministro da Fazenda diz que país voltará à tranqüilidade”. A terceira: “FHC, Malan
e Fraga buscam apoio aos presidenciáveis”.

Chama a atenção, à página 4, na matéria “Brasil e FMI fecham acordo recorde”,
a legenda da foto principal. Diz, num tom comemorativo nem um pouco discreto:
“Vitória: Amaury Bier chefiou a missão nos Estados Unidos que terminou em final
feliz para o Brasil”. O fato é, em vários trechos, ligado à candidatura dos
presidenciáveis à eleição de outubro. Edwin Truman, ex-secretário adjunto do
Tesouro para Assuntos Internacionais, dos Estados Unidos, aparece comentando
“que os candidatos tem que ser favoráveis ao acordo, por causa do que lhes cabe
em 2003, caso contrário não governarão”. Abaixo: “O empréstimo foi estudado de
maneira a enfatizar a responsabilidade dos candidatos à sucessão do presidente
Fernando Henrique Cardoso”.

À página 5, linha de apoio à matéria “Economia reage e dólar volta aos R$ 5”
traz: “Maior volume de dinheiro em circulação muda o perfil do mercado, que vinha
sendo atacado pelos especuladores”. Mas como, pode se perguntar o leitor, se o
dinheiro virá em remessas, uma parte neste ano e outra no ano que vem? Na mesma
página, um título declaratório: “Governo aponta vantagens”.

Boxes ou pequenas matérias sobre protestos no Uruguai, e uma coluna com
uma crítica ao acordo, na página 13 da edição de 10 de agosto, intitulada “Wall
Street comanda FMI, diz Nobel”, não chegam a fazer frente ao ânimo exaltado que
transparece noutras matérias. Ainda em 9 de agosto, página 12, o editorial do jornal
explicita posição favorável ao acordo. O título enfoca a política: “Ponte para a
transição”. No texto, é dito que o acordo evita “uma crise financeira que
provavelmente assumiria proporções transcontinentais”. Em seguida, falando dos
candidatos à presidência: “Por isso mesmo, com exceção de Anthony Garotinho
(...), os demais expressaram ou apoio inequívoco, ou disposição para honrar o
acordo”. A euforia pareceu tanta que análises mais aprofundadas, contextualização,
regionalização, entre outros aspectos, passaram batidos.

Jornal de Santa Catarina: só informar não basta

Em matéria do dia 10 de agosto, o entrevistado da Gazeta Mercantil diz: “25%
das exportações do Brasil são para os EUA, enquanto que os EUA só exportam 1,6%
para o Brasil, é preciso equilibrar esse número”. Economia é um assunto delicado
e esse tipo de informação não explicada cria uma falsa sensação de realidade. O
jornal se isentou de explicar os números, mas equilibrar esse percentual significaria
um déficit gigantesco para o Brasil, pois os EUA exportam muito e o Brasil muito
pouco.

Para se ter uma idéia do que isso representa, em 1997, o Brasil exportou US$
60 bilhões, enquanto que os americanos exportaram US$ 937 bilhões (valores
incluem a exportação de serviços). Os 25% brasileiros correspondem a US$ 15 bi,
enquanto que os míseros 1,6% americanos equivalem a 14,8 bi. Como se vê, os
dados não eram tão distantes como o jornal fez parecer.
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O ponto central é que números sem serem contextualizados, em economia,
servem apenas como um instrumento manipulador de opinião.

A primeira constatação do levantamento feito nas edições de 10 de julho a 13 de
agosto no Santa, de certa forma, já era esperada: matérias factuais sem interpretação, sem
contextualização. Culpa dos jornalistas? Não, estes pouco podem interferir. Culpa da
delicadeza do assunto? Também não. O ponto principal é que a falha está no modelo
jornalístico adotado pelos jornais catarinenses. Modelo que quase nunca explica, apenas
coloca aspas e tem as famosas afirmações de caráter generalizante. A questão não é a falta
de opinião, aliás, ela está sempre nos editoriais, mas o que se discute é a falta de
contextualização do assunto, ainda mais em um tema como esse, que não pode ser
compreendido sem que se olhe o passado, a geopolítica, os interesses especulativos, etc...

Na prática, o que está faltando é responder uma das perguntas mais importantes
do lide: POR QUÊ? O leitor dos jornais catarinenses ficou sabendo de todos os passos da
negociação, acompanhou a escalada do dólar, mas ficou sem saber as causas específicas
da crise, se existiam outras possibilidades, se o governo acertou, se isso tem algo a ver
com a ALCA, entre outras coisas...

O fato que mais chamou a atenção é que os jornais se limitaram a explicar apenas
os termos básicos do acordo com o FMI, mas onde está a minuta do contrato? O governo
não divulgou, mas seria papel da imprensa exigir respostas, afinal o povo tem o direito
de saber os detalhes de um contrato que, no futuro próximo, vai estar pagando.

A falta de contestação por parte dos jornais leva a equívocos, como pode ser observado
principalmente nas manchetes. Sobre a crise uruguaia, o Santa traz, em 1º de agosto “Uruguai
nega corralito”. Quatro dias depois o mesmo jornal anuncia: “Uruguai terá corralito e prolonga
feriado”. Trazendo para o exemplo brasileiro, o mesmo acontece: “Malan diz que época de
acordos com o FMI passou”. Uma semana depois, lá estava Malan negociando um novo
acordo. Os repórteres sabiam que isso era muito provável. Assim como os editores e os
donos, então por que não contestar as informações das fontes oficiais?

Isto dá ao jornal uma característica de mero mensageiro, apenas transpondo as
declarações da fonte oficial. Este é o objetivo dos especuladores, criar incertezas para lucrar
com os juros. E a imprensa acaba fazendo o jogo destes especuladores, infelizmente.

Ademais, o levantamento no JSC apontou que as matérias estão dissolvidas, jogadas
ao longo da semana e sozinhas, não explicando muito. Interessante notar que as matérias
sobre a crise econômica aparecem sob a cartola de “conjuntura”, mas pouco trazem de análises
sobre a conjuntura.

Quanto aos editoriais, estes se apresentam de forma moralista, utilizando muitas
vezes do coletivo e tentando passar uma visão amena e construtivista sobre a situação.
Normalmente, o que se encontra nesta seção é apenas uma afirmação do óbvio e do bom
senso, de forma educada. Outro destaque nos editoriais é a linguagem prolixa e indireta
utilizada. Por exemplo, na edição de 2 de agosto, a edição se refere ao presidente sempre
de forma indireta, “em tom enfático o senhor FHC” ou “criticando o protecionismo, o
primeiro mandatário”. Primeiro mandatário? Para quê? O que o leitor mais atento
percebe é que os editorialistas buscam uma série de termos esquisitos, desviando
a atenção sobre o que realmente interessa: a posição do jornal.
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Edição 21 – 15/09/2002

TV pauta os jornais nas eleições
 

Em outubro, 3,8 milhões de eleitores catarinenses vão às urnas. A justiça
eleitoral convocou 70 mil pessoas para trabalhar nos dias de votação. São 13,6 mil
seções eleitorais, com 14,2 mil urnas. Na corrida por vagas na Assembléia
Legislativa, Câmara Federal, Senado e governo do Estado, 473 candidatos colocam
seus nomes e prestígio à prova. Em meio a tantos números, o (e)leitor fica confuso.
Como os jornais catarinenses têm tratado o pleito 2002?

  Para conferir este desempenho, este MONITOR DE MÍDIA acompanhou
todos os exemplares de A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário Catarinense,
de 18 de agosto a 11 de setembro. Leia o diagnóstico a seguir:

  Caderno não garante cobertura especial em A Notícia

  Há tempos que a imprensa é tida como mantenedora da democracia. Tanto
que, não raro, é associada à idéia de “quarto poder”. À exceção de que nela não se
ingressa através de votos, seu compromisso é o mesmo dos demais poderes:
representar os anseios da maioria. Ao menos em tese, é o que deveria acontecer. É
possível, contudo, dissociar o caráter de conscientização que os jornais têm da
persuasão intrínseca que são capazes de exercer? Difícil responder, ainda mais
nestes tempos de marketing político, coligações as mais diversas e um sem-número
de pesquisas duvidosas. Uma análise do fazer jornalístico cotidiano, mesmo assim,
pode apontar algumas pistas.

  O objeto de análise, aqui, é o caderno “ANEleições”, divulgado a partir de 18
de agosto como suplemento do jornal A Notícia, trazendo todo o conteúdo da sua
editoria de política. Foram observadas 25 edições do caderno, ou seja, desde a sua
publicação até o dia 11 de setembro. Para uma breve descrição do material, trata-se
de um caderno com oito páginas, em formato tablóide reduzido (28 x 32 cm), todo
em preto e branco e sem espaços publicitários. Quanto ao conteúdo, traz sempre,
na parte inferior da página 2, a agenda do dia dos candidatos ao governo do Estado.
Acima, na mesma página, aparece a coluna “No ar”, em que o editor Celso Machado
analisa a apresentação de candidatos no rádio e na tv. A seção “Pelo País, na página
8, reúne notas sobre fatos nacionais relacionados à política. As demais páginas são
preenchidas com matérias informativas.

 

Esporadicamente (nas edições de 28, 29 e 30 de agosto, 6, 10 e 11 de setembro),
aparece o “Espaço do candidato”. Sempre ocupando um terço da página 6, por vezes
também da 7, o espaço se destina à apresentação de propostas de candidatos a
deputado federal do Estado. Como avisa o próprio jornal, as propostas devem ser
enviadas à redação até o dia 15 de setembro e não podem ultrapassar 500 caracteres.
O resultado é uma enxurrada de promessas possíveis e impossíveis, que se esforçam
para caber numa coluna de 15 linhas.
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Nas capas, à primeira vista — e nem poderia deixar de ser —, chamam a
atenção manchetes relacionadas a temas afins. Basta uma passada de olhos por
sobre elas para que seja feito tal apontamento. E também para que sejam
contrariados os critérios iniciais estabelecidos à análise: equilíbrio da cobertura,
matérias pautadas pelas mídias eletrônicas (rádio e tv) e aprofundamento e
contextualização dos assuntos. Não que tais critérios não possam ser analisados;
há duas chamadas de capa, “Começa amanhã horário eleitoral” (19/8) e “Programa
estréia sem inovações” (22/8), que explicitam o fato do jornal se conduzir pelo que
é divulgado na televisão. O que, no entanto, mais rendeu manchetes foram dois
outros assuntos: justiça eleitoral e pesquisas de intenção de voto. Ao todo, são 12
capas, meia-dúzia delas para cada um dos temas. Quanto à justiça, sobressaem
títulos como “Nove candidaturas indeferidas” (21/8), “Blitz tira menores da
campanha” (27/8) e “TRE concede 1º direito de resposta” (03/9). As pesquisas
renderam, por exemplo: “Pesquisa aponta vitória de Amin” (18/8), logo na primeira
edição do caderno; “Serra passa Ciro em S. Catarina” (31/8) e “Amin alcança 50%
em pesquisa” (08/9).

O conteúdo das matérias de caráter jurídico é meramente noticioso. “Começa
retirada de placas irregulares na Capital” (03/09), por exemplo, segunda chamada
de capa da edição, fala por quem é feito o trabalho de recolhimento do material, de
quais locais foram retirados, entre outros aspectos superficiais. As páginas que
falam das pesquisas de intenção de votos são recheadas de dados. O instituto que
os fornecem é a Brasmarket, juntamente com o próprio jornal. O problema é que,
como em “Ciro cai mais 7 pontos em SC”, na capa da edição de 7/9, duas colunas de
texto dividem a página com um infográfico de três colunas. Não que o recurso deva
ser descartado, mas o fato é que ilustra na íntegra os dados apresentados na matéria.
De modo que se o leitor primeiro o observa, não encontra nada de novo ao ler o
texto, e vice-versa. As tabelas e infográficos também se evidenciam noutras edições,
e marcam uma característica do caderno.

O fato do jornal se pautar pelas mídias eletrônicas é relatado tentando-se
trazer aspectos da vida diária dos eleitores. A deficiência é a divulgação, quase na
íntegra, do desempenho dos candidatos em tais mídias. A matéria “Programa estréia
sem inovações”, na capa da edição de 22/8, reconta o que foi dito pelos candidatos
no horário eleitoral gratuito. Ademais, só o fato do caderno “ANEleições” ser
publicado a partir de 18/8, domingo que antecedeu o início da propaganda televisiva
dos candidatos, já é um forte indício.

Mais: até 11 de setembro, uma das prioridades do caderno, conforme texto na
página 2 da primeira edição, não fora evidenciada. No texto intitulado “AN amplia
cobertura eleitoral”, a linha de apoio diz: “AN Eleições priorizará discussão de
programas de governo”, e o segundo parágrafo aumenta: “O caderno priorizará a
apresentação e discussão dos programas de governo dos seis candidatos ao Palácio
de Santa Catarina e textos de serviços ao eleitor catarinense”. Das manchetes
analisadas, em relação ao que diz a linha de apoio, apenas “Eleitor aponta
prioridades em SC” (25/8) diz respeito, mais diretamente, aos anseios da população
catarinense. Segundo pesquisa de AN/Brasmarket, é a saúde que merece mais
atenção por parte dos governos. “SC tem 473 candidatos este ano” (24/8), “Mulher
tem presença restrita em disputa” (30/8) e “Campanha, uma chance de trabalho”
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(09/9), embora demonstrem a atenção do jornal para tais temas, não chegam a ter
relevância tão direta ao leitor, e não chegam a ser uma prestação de serviço, já que
comunicam mais curiosidades do que informações concretamente úteis.

Outra evidência a saltar às vistas, e que vai contra a proposta do jornal de
discutir as candidaturas, é a superficialidade das matérias. Mesmo que versem
sobre assuntos diversos, muitas vezes não vão além do relato da agenda dos
candidatos, do que presidenciáveis disseram em debates, etc. Em geral, as matérias
são curtas, não têm aprofundamento e contextualização relevantes e não passam
de relatos, sem grandes atrativos, sobre o cotidiano da política.

  Informações problemáticas também se evidenciam em matérias. Para citar
apenas algumas, tome-se primeiro um título, à página 6 do caderno de 25/8. A frase
diz “Aliança PT-PSDB tem temperos regionais”. Lendo-se a matéria, sabe-se que o
que é discutido é a possibilidade do PSDB apoiar Lula, caso ocorra um segundo
turno entre o candidato do PT e Ciro Gomes. Mesmo que o título queira chamar a
atenção para a matéria, pode causar confusão ao leitor que apenas passe os olhos
pela página. Afinal de contas, o título tem um quê de afirmativo, como se PT e
PSDB participassem da mesma aliança política, o que não é verdadeiro.

  Transparece, ademais, certo estereótipo em relação aos candidatos do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). A matéria “Disputa ao governo
inicia polarizada” (18/8), traz um pequeno perfil dos candidatos ao governo do Estado
e ao Senado, em quadro que ocupa as páginas 4 e 5. A parte que trata de Gilmar
Salgado, candidato a governador pelo PSTU, é desastrosa: “Sindicalista, tem o
discurso mais agressivo e carregado ideologicamente. De extrema-esquerda, é o
franco atirador da eleição estadual (...)”. O fato é que o partido se diz radical em
suas propostas, o que não é incoerente, pelo contrário. Vale lembrar, porém, que
partidos sem ideologia não existem, portanto é ingênuo o emprego da expressão
“carregado ideologicamente” no texto, como se esta se relacionasse apenas aos
que pretendem ser revolucionários e que seguem uma linha marxista-leninista.
Também partidos como o PFL ou PPB, de direita, ao defenderem o neoliberalismo
econômico, explicitam uma postura ideológica.

  Por último, é de se ressaltar o material fotográfico divulgado no caderno. E,
retomando o início desta análise, torna a pergunta: afinal, é possível distinguir o
caráter de conscientização que os jornais têm da persuasão que exercem? Talvez
sim, mas desde que os jornalistas não partam das redações com pré-conceitos e as
matérias já prontas na cabeça.

   TV orienta o noticiário no Diário Catarinense

Durante todo o período analisado, o DC submeteu suas matérias ao que era
veiculado na televisão, estando desta forma explicitamente pautado pela mídia
eletrônica, o que acarretou no pouco aprofundamento das matérias. Exemplo deste
aspecto é a matéria do dia 21 de agosto, página 4 , “Campanha eletrônica sem
novidades”, que sintetiza o primeiro programa eleitoral exibido, transcrevendo a
fala dos candidatos, sem apresentar qualquer questionamento sobre a possibilidade
das propostas serem viabilizadas, nem mesmo quando o candidato Rui Pimenta
(PCO) propõe o salário mínimo de R$ 1,5 mil e jornada de trabalho de 35 horas
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semanais, por exemplo. Além do acompanhamento cotidiano da campanha, as
páginas do diário trazem uma seção - “De Olho na TV” - que trata apenas do horário
eleitoral, reforçando ainda mais o recuo do meio impresso na condução da sua
cobertura.

Pode-se argumentar que o DC se apoiou na grande estrutura jornalística de
que dispõe o Grupo RBS, que também controla o jornal. Entretanto, é preciso
entender que o noticiário no jornal impresso, na televisão ou no rádio seguem
linguagens e características distintas. Se televisão pode transmitir imagens e sons
ao vivo, o jornal pode lançar de outros meios para se valer como veículo de
informação. Análises e matérias mais aprofundadas são dois exemplos de como
isso pode se dar. Nos dias atuais, o eleitor tem muitas formas de acesso à informação:
assistir ao telejornal, ler revistas e jornais, ouvir boletins radiofônicos ou consultar
portais noticiosos da internet... Cada meio tem seus formatos, suas linguagens e
suas exclusividades. Os sítios da web são rápidos, ágeis, mas publicam relatos
incompletos e com erros de informação – por pressa, geralmente –, por exemplo.
Rádio e televisão têm a facilidade da instantaneidade, mas sofrem com pouco tempo
para as matérias, já que os custos são sempre muito altos. Os jornais e as revistas
sempre chegam às bancas depois dos meios eletrônicos, mas podem oferecer um
material mais contextualizado, mais completo, mais aprofundado. É um diferencial...

uitas vezes, as matérias veiculadas pouco têm a contribuir para o processo
eleitoral em geral. É o aspecto percebido no dia 25 de agosto, quando nas páginas
8 e 9 são apresentadas as mulheres dos candidatos, com declarações do gênero:
”Avessa às atividades consideradas femininas, como cozinhar e cuidar da casa, ela
destaca que o papel de mãe é mais forte ainda que o de profissional”. Já no dia 26,
sob o título “Jingle aposta na lembrança auditiva”, uma página inteira é dedicada
à veiculação das letras das músicas de campanha.

A utilização de gráficos das pesquisas eleitorais foi recurso utilizado em
diversos momentos pelo Diário Catarinense, sem a preocupação de contextualizar
os dados. Um dos exemplos é o dia 25 de agosto em que duas páginas (6 e 7) foram
destinadas para seis gráficos e uma tabela de evolução. No mesmo espaço, um
texto com apenas 39 linhas apresentava percentuais da pesquisa, os dias em que
foi realizada, o número de eleitores ouvidos e a margem de erro. Por que não trazer
um texto interpretando estes dados, lembrando antecedentes e traçando
perspectivas?

Outro aspecto é a regionalização da campanha que teve pouco espaço se
comparado ao contexto nacional. No dia 23 de agosto, por exemplo, do total de dez
matérias apenas duas foram destinadas à disputa estadual. Tendência semelhante
ocorreu em 28 de agosto, quando do total de treze matérias, apenas quatro estavam
relacionadas aos candidatos ao governo catarinense.

O DC, por diversas vezes, embasou e utilizou demasiadamente a agenda dos
candidatos. É o que pode ser percebido na matéria “Fritsch discute habitação no
norte”, do dia 21 de agosto, página 9, e “Amin visitará 23 municípios” no mesmo
dia, duas páginas adiante.

  O equilíbrio na cobertura oscilou quando a questão tratada se relacionava à
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exposição dos diferentes candidatos. Exemplo disso é o dia 10 de setembro, quando
o DC privilegiou os candidatos Esperidião Amin, Luiz Henrique da Silveira, José
Fritsch e Sérgio Grando, quando apenas veiculou a foto dos quatro candidatos acima
das respostas da enquete. Gilmar Salgado e Antônio Bello tiveram publicadas
apenas suas respostas. Por outro lado, o consenso reinou nas respostas dos
candidatos. Como por exemplo, quando perguntados no dia 28 de agosto sobre os
programas relacionados à saúde, todos afirmaram que almejam investir na saúde
preventiva, através de programas de atendimentos às famílias, e no reaparelhamento
dos hospitais regionais. Porém, o objetivo comum não foi privilégio no assunto da
saúde, em outros temas como a unificação das policias civil e militar (23 de agosto),
incentivo às micro e pequenas empresas (dia 27), incentivo as cooperativas (dia 28)
e apoio aos servidores (dia 31), os candidatos “foram unânimes” nas suas respostas.

  Santa limitado à agenda dos candidatos

  Ao ler a seção de política do Jornal de Santa Catarina, o leitor logo percebe
que pouco vai adicionar ao seu conhecimento. A editoria não traz nada de novo e
serve apenas como uma agenda para os candidatos, uma forma de expandir sua
propaganda eleitoral.

  A primeira constatação é de que a TV está pautando a mídia impressa,
especialmente após o início do horário eleitoral gratuito. O Santa utilizou várias
vezes de sua editoria de política para fazer resumos do horário eleitoral da TV e do
rádio. Um exemplo disso é o dia 21 de agosto, onde a matéria “Candidatos
apresentam propostas” diz: “Os quatro principais candidatos à presidência da
república limitaram os ataques pessoais e críticas e apresentaram perfis e propostas
de governo no primeiro dia de horário eleitoral no Rádio e na TV ontem.” No dia
22, foi a vez do resumo sobre o programa dos candidatos ao governo.

  O elo entre os jornais e a TV pode ser observado em outras matérias como no
dia 3 de setembro, onde o Santa faz um resumo sobre o debate realizado pela TV
Record, com os presidenciáveis. Até as matérias de pesquisas não escapam do
vínculo com a televisão. Por exemplo, uma das matérias diz: “pesquisa do Ibope
divulgada ontem no Jornal Nacional”, e depois cita mais duas vezes a TV Globo na
matéria.

  Resumindo, a cobertura do JSC é uma mistura de press-releases das
assessorias de comunicação dos candidatos, pesquisas eleitorais e matérias sobre
o horário eleitoral.

  No lado positivo, aparecem os artigos dos candidatos ao governo publicados
pelo jornal, de 26 a 31 de agosto. Outro fator interessante foi incluir uma série de
temas como o BESC, CELESC, polícia, e BR-101, tratados pelos candidatos, que
relatavam suas propostas. Só que os candidatos pouco divergem em suas posições.
Inclusive o governador Esperidião Amin fala que o BESC deve ser um banco
estadual. O jornal não aprofunda e não explica temas como este. Aí o leitor se
pergunta: Quem começou o processo de federalização do BESC? Por que o jornal
não investiga e debate temas como este?

Outro fator relevante é que no período analisado não foi encontrada nenhuma
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denúncia contra os candidatos. Ao passo que o Brasil é um dos países mais corruptos
do mundo, de acordo com levantamentos de institutos e organizações não-
governamentais. É curioso, então, notar que nenhuma matéria de caráter
denunciativo foi publicada. Que o jornal não publique denúncias contra os
candidatos à presidência é aceitável, pois a publicação não possui estrutura para
isso, mas em relação ao governo local? Se no fim de julho o candidato Esperidião
Amin declarou ao TSE que possui patrimônio pessoal avaliado em R$ 1,178 milhão
e Luis Henrique da Silveira possui R$ 156 mil, o leitor acaba se questionando:
Como pode LHS ser uma pessoa tão simples? De onde veio o dinheiro para Amin
comprar carros e terrenos? Temas complicados e que o leitor gostaria de ter uma
resposta, mas infelizmente o jornal ignora esses temas e se limita às versões oficiais
dos protagonistas.

Aliás, as versões oficiais mostram que os assessores de imprensa dos
candidatos estão tendo trabalho dobrado para abastecer os meios catarinenses. Ou
é isso, ou então os repórteres estão muito ingênuos. A matéria “Malan defende
permanência de Fraga no BC” ilustra bem este aspecto de como a mídia pode
funcionar apenas como porta-voz do entrevistado. A matéria, publicada no dia 31
de agosto/1º de Setembro, continha cinco parágrafos:

  ·                No 1º ,  “Pedro Malan sugeriu”

  ·        No 2º, “ele argumentou”

  ·        No 3º, “Malan acredita”

  ·        No 4º, “Malan disse”

  ·        No 5º, “Malan disse” e para encerrar, como se o leitor ainda não
tivesse escutado a versão do ministro, aparece no fim do parágrafo: “Malan ainda
disse”.

  As matérias sobre pesquisas eleitorais são um aspecto a ser destacado na
cobertura do Santa. O fato de pesquisas serem grande parte da cobertura jornalística
das eleições não é novidade, só que os textos que acompanham as pesquisas são no
mínimo simplórios e totalmente dispensáveis. Basta pegar qualquer pesquisa
publicada pelo e não ler o texto. Se o leitor entender os resultados, o texto de apoio
não tem justificativa.

  Ao longo das edições, o leitor acompanha uma série de notas sobre a agenda
dos candidatos, como no dia 5 de setembro: “Amin percorre a região” ou no dia
seguinte “Amin cumpre roteiro no vale do Itajaí”. Tendo em mente que a seção de
política ocupa apenas uma página e meia do jornal, essas notas acabam espremendo
as matérias “de verdade”. Sem contar que nos dias analisados as matérias sobre
eleição dividiram espaço com o racha na prefeitura de Blumenau, onde o PPS de
Analice Nicolau rompeu com o PT de Décio Lima.

O leitor, que busca no jornal informações contextualizadas e diferenciadas
sobre o que acompanha no Horário Eleitoral Gratuito, acabou se deparando com a
superficialidade.
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  Crime na capa

  O leitor levou um susto com a chamada na primeira página de A Notícia, no
dia 27 de agosto: “Pedida prisão de suspeitos da morte de Cídio Sandri”. Mas o
empresário do ramo de supermercados morreu? Quando? Na página A-14, é que se
vai perceber que a chamada se referia à suspeita da polícia sobre os autores da
tentativa de homicídio ao comerciante. Se o leitor teve acesso à matéria, o mal
entendido pode ter sido superado... mas se o cidadão comum apenas se informou
pelas chamadas na capa, a confusão foi maior no dia seguinte, 28, quando a primeira
página trouxe “Prova contra o filho abala Sandri”. Dois sustos em 48 horas: matam
o empresário, e depois, ele ressuscita...

  Porcos ou homens?

  Editores de A Notícia estavam pródigos na última semana de agosto. Além
de “matarem” Cídio Sandri, eles confundiram o leitor quando noticiaram o protesto
dos suinocultores no Oeste do Estado. No dia 29, título no alto da página A11 diz:
“Crise dos porcos leva 1.500 para estrada”. O leitor se pergunta: 1500 porcos ou
1500 pessoas protestando? Embora uma linha de apoio revele os protagonistas da
ação – “Produtores interromperam tráfego...” – uma foto, ocupando quatro colunas,
traz uma vara de porcos em primeiro plano na rodovia, causando ligeira confusão.
A legenda sob a foto é esclarecedora: “Produtores e lideranças rurais protestaram
contra a crise na suinocultura...”.
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Edição 22 – 01/10/2002

Deputados ficam fora das páginas
dos jornais

 

Se alguém recém-chegado ao país comprasse um dos jornais catarinenses,
fatalmente, não saberia que em 6 de outubro acontecem também eleições para vagas
na Assembléia Legislativa e para a Câmara Federal. Isso porque os diários locais
vêm sistematicamente ignorando a disputa, concentrando seu espaço nas eleições
majoritárias e alguma coisa ao Senado. Num levantamento de 13 dias, o MONITOR
DE MÍDIA verificou o tratamento insuficiente dado para o assunto. Acompanhe!

Diário Catarinense esquece das eleições para deputados

A cobertura das eleições feita pelo Diário Catarinense dedica seu espaço aos
cargos majoritários, mas praticamente ignora o Legislativo. Nas páginas cheias de
anúncio do DC, é comum encontrar matérias sobre presidenciáveis e candidatos ao
governo. Os senadores têm algum destaque, mas apenas quando estão “brigando”,
ou quando sai uma pesquisa eleitoral. Mas os deputados... estes só aparecem
quando anunciam no jornal. A quantidade de matérias sobre os postulantes à câmara
federal e estadual é mínima, e muitas vezes se restringe a pequenas notas, como
no dia 18 de setembro, página 10, onde aparece uma nota sobre a decisão do
deputado federal Fernando Agostini, o Coruja, de não apoiar as decisões de seu
partido, o PDT.

  Outro aspecto: as matérias muito curtas do DC podem ser confundidas com
notas. A forma de os deputados virarem notícia é apelar para outros expedientes. A
candidata Katielly Lanzini, do PFL, soube usar corretamente dos critérios de
importância da notícia, como o apelo, o ineditismo e o inesperado. A matéria “Justiça
barra gaymóvel no oeste” é uma forma que ela encontrou para divulgar sua
candidatura. Segundo o jornal, Katielly não poderá usar seu veículo, que tem uma
réplica sua de 4,5 metros de altura. Faltou dizer porquê a lei eleitoral não permite
o uso de carros alegóricos na campanha. A também liberal Romana Remor conseguiu
uma pequena menção na coluna de Paulo Alceu, por usar um fusca cor-de-rosa no
sul do Estado.

  A imparcialidade da cobertura é o que faz com que o noticiário para o
Legislativo seja praticamente esquecido. Se o jornal publicar matérias específicas
sobre determinado candidato é acusado de fazer campanha, e se nada publicar é
acusado de se omitir ao assunto. O que fazer, então? A solução encontrada pelo
jornal foi fazer matérias genéricas, para não dar destaque excessivo a nenhum
candidato. Só que isso é raro. No período analisado, este MONITOR contabilizou
apenas duas vezes. No dia 18 de setembro, o DC publicou a matéria “A influência
da formação”, discutindo que a maioria dos candidatos não possui nível superior.
Dois dias depois, aparece a matéria “Mosaico de fé na Assembléia” com a sub-
retranca “Evangélicos querem ampliar bancada federal”. Mas fora estes dois
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exemplos, nada. Como se não houvesse espaço para publicar, ou como se não
houvesse pautas de interesse público. Quantos projetos foram votados e aprovados
em 2002? Quem fez? Quem votou contra e quem votou a favor? Por que não dar
exemplos de deputados mais atuantes etc... Nada disso aparece no DC. Denúncias?
Nem pensar. Contradições da campanha? Também não.

  Falta questionar, fornecer dados. Constantemente, os jornais dizem que seu
dever é apenas informar e não formar. O jornalismo investigativo está praticamente
morto no Brasil e muitas vezes ele mostra que deveria ser mais utilizado. O DC
publica que na TV a candidata Ideli Salvati faz denúncias contra Leonel Pavan,
informando que existem 76 processos contra a prefeitura de Balneário Camboriú.
Isto é notícia. Mais do que isso, é uma denúncia que deve ser apurada. E quem
deve fazê-lo? Quem deve tornar isso público? A imprensa, o quarto poder, só que
apesar de Ideli ter dado um presente ao jornal, nada foi feito. Se grande parte dos
processos são inexpressivos, cabe ao jornal apurar.

Ainda em relação ao Senado, o fato que mais ocupou espaço no DC foi a “briga”
entre os candidatos Leonel Pavan e Casildo Maldaner, culminando com uma matéria
de página inteira no dia 23 de setembro, onde “Casildo deixa Serra e vota em Lula”.

A utilização de páginas é outro tema que merece destaque. Este MONITOR
DE MÍDIA considera que a página com o perfil esotérico dos candidatos ao governo
poderia ser melhor utilizada, com informações que dissessem mais sobre suas reais
propostas. É evidente que importa ao leitor saber mais sobre a vida particular dos
candidatos, mas o que merece mais destaque? Outra questão: esta “salada de
informações” não poderia ser resolvida se existisse um caderno específico de
eleições, como fez A Notícia?

Santa repete dados e ainda assim deixa de informar

  A cobertura às candidaturas de deputados, no Jornal de Santa Catarina, é
visivelmente escassa. Nem é preciso uma análise aprofundada para se chegar a tal
constatação; basta uma olhadela rápida para que a evidência salte às vistas. Todas
as edições do jornal, de 12 a 25 de setembro, sequer mencionam nomes, propostas
ou outras informações relacionadas a tais cargos. E isto, levando-se em conta que o
Santa, embora cubra vários municípios do Vale do Itajaí, tem boa parte de seu
conteúdo voltado ao município-sede, Blumenau.

  Como, no entanto, o assunto a ser analisado neste diagnóstico seria a eleição
aos cargos legislativos, tanto estaduais como nacionais, a análise safou-se de se
ver reduzida a uma mera nota. É que, em algumas edições, ao menos aparecem
matérias sobre a candidatura de senadores. Ao todo, em 13 dias de observação,
apenas cinco tratam de assuntos ligados à campanha legislativa.

  São comentadas ainda pesquisas de intenção de voto e discórdias entre
partidários. Em relação a isso, sobressaiu a rixa entre membros do PMDB e do
PSDB. Primeiro foi a subida do candidato à presidência José Serra ao palanque de
Esperidião Amin, do PPB, que desagradou a bancada estadual do PMDB por também
apoiar o presidenciável. Depois, foi a vez de Casildo Maldaner, candidato
peemedebista ao Senado, declarar seu voto a Lula, ao invés de a Serra. Os assuntos



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS106

renderam matérias curtas na página 4 das edições de 24 e 25 de setembro.

  Quanto às pesquisas, ganharam espaço nas edições dos dias 16 e 23, e mais
uma vez voltaram a acentuar uma característica já observada no diagnóstico anterior
deste site: a repetição de informações. No dia 23, por exemplo, na página 4, aparece
uma tabela de quatro colunas, com dados de pesquisa feita pelo instituto Mapa
juntamente com o jornal. Os números, em ordem decrescente, tratam da corrida ao
Senado e apontam preferências entre 1500 entrevistados, através de método
qualitativo por amostragem. O candidato Paulo Bornhausen (PFL) aparece no topo
da lista, seguido dos outros nomes. O que não tem nenhum cabimento são as duas
colunas de texto, ao lado dos gráficos. Num trecho, chegam a conter: “Para o Senado,
Hugo Biehl (PPB) está em quarto lugar com 19% e apresenta discreta vantagem
sobre os dois representantes do PT. Biehl é seguido por Ideli Salvatti (PT) com 16%.
Milton Mendes segue atrás com 14% dos votos...” Trata-se do relato dos dados
apresentados na tabela, o que evidencia: ou o jornal não tem outros assuntos para
noticiar ou despreza o discernimento de seus leitores. Quanto ao primeiro ponto, é
de se lembrar que nenhum deputado foi entrevistado; quanto ao segundo, vale
perguntar: não teria a tabela, por acaso, a finalidade de por si só ser mais didática
do que o texto? Por que, então, ser ainda explicada? Esforço de informação ou reforço
de propaganda?

  A constatação não se detém aí; na página 5, lado a lado com a primeira,
aparece uma segunda tabela, desta vez com dados divulgados pela pesquisa Ibope/
RBS. A diferença é de um ou dois pontos percentuais para cada candidato. Paulo
Bornhausen, ainda no topo da lista, aparece aqui com 32% das intenções de voto, o
que vem a evidenciar, embora de maneira sutil, a particularidade de cada pesquisa.
Cada uma dá conta de uma porção, de uma fatia, da realidade, e dependendo do
cenário em que são feitas, podem se opor completamente.

  Em resumo, sobrou espaço para que o jornal repetisse dados e acrescentasse
umas e outras notas, e mesmo assim, faltaram esclarecimentos sobre candidaturas
aos cargos de deputado e senador, como estes se elegem, o que fazem, quais suas
diretrizes de campanha, suas propostas. Faltou, em suma, prestar um serviço ao
leitor.

  Candidatos mandam material para A Notícia publicar

  Em análise do suplemento “AN eleições” de A Notícia, no período de 12 a 25
de setembro, pode-se perceber que a disputa pelas vagas do Legislativo teve pouco
espaço. Em todas as edições analisadas, as matérias relativas ao assunto não passam
de três ocorrências. Das que tratam das candidaturas à Assembléia Legislativa e à
Câmara Federal, grande parte refere-se a curiosidades de campanha, sem
informações concretamente úteis e relevantes. É o que se percebe no dia 14, página
2, em matéria intitulada “Gay-móvel começa a rodar” e no dia 16, páginas 4 e 5, na
matéria “Criatividade pode ser arma eficiente” sobre os recursos utilizados pelos
candidatos para chamar a atenção do eleitorado.

  As demais matérias relativas às vagas de deputado estadual e federal trazem
decisões da Justiça Eleitoral, acusações e reivindicações de alguns setores da
sociedade. É o que ocorre no dia 12, página 5, quando temos “Deferida candidatura
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de Guimarães”; no dia 20, página 2, com matéria “Empresários priorizam
segurança” com a frase de apoio: “Candidatos de Joinville recebem lista de
reivindicações”. Ou ainda, na mesma edição, página 5, “PT acusa Djalma Berger
de utilizar carro de Prefeitura” e “Ação contra Sdigotti no TER”.

  Esporadicamente - nos dias 13, 14, 17 e 24 –, há na página 6 a seção “Espaço
do candidato”. Partido, cargo, região que representa e propostas de, em média, 5
candidatos são apresentadas. Em poucas linhas há inúmeras promessas enviadas
pelos próprios candidatos ao jornal, sem qualquer questionamento sobre a
possibilidade ou impossibilidade de realizá-las. Por conveniência do jornal, optou-
se por receber o material dos candidatos para que fosse editado na seção. Entretanto,
as gramáticas do bom jornalismo alertam que são os repórteres que devem procurar
as fontes de informação. Quando acontece o contrário, deve-se, no mínimo,
desconfiar, e checar as informações. Sinal amarelo...

  Há ainda no dia 24, página 5, uma nota intitulada “Reforço” que traz: “O
candidato a deputado estadual Antônio Luz conta com a participação de Aécio Neves
(PSDB-MG) em sua campanha eletrônica”. Além de uma foto de divulgação. Mas o
que parece é que a nota toda se constitui num meio de divulgar o candidato
catarinense, já que segue com uma declaração “açucarada” de Aécio e termina com
a informação de que possui 50% de intenções de voto, na disputa pelo governo de
Minas Gerais. Sinal vermelho...

Com relação às candidaturas ao Senado, há várias matérias apontando a
posição dos candidatos nas pesquisas. Exemplo é a edição do dia 16, página 3, que
traz “Hugo Biehl sobe de 17% para 19%” e no dia 22, página 3, com “Pavan passa
Maldaner em pesquisa”. Ou no dia 15, página 3, que apresenta pesquisa sobre a
evolução dos candidatos do mês de julho até setembro. O texto poderia ser descartado,
já que apenas repete os dados apontados na pesquisa. Importante para o leitor é
matéria publicada no dia 17, páginas 4 e 5, que apresenta a lista de bens dos
candidatos. Mais uma vez, o texto de apoio não traz outras informações. Interessante
seria buscar se realmente Rogério Muller e Viviane Remos, do PSTU, não têm nada
a declarar.

Ops!

  Fechamento de jornal é mesmo uma loucura! Há muitas coisas a fazer num
mínimo de tempo. Às vezes, algum deslize é cometido, às vezes, algo escapa. Foi o
que aconteceu na edição de 23 de setembro de A Notícia, no suplemento “AN
Eleições”. O leitor mais atento percebeu que editores e diagramadores esqueceram-
se de alterar a data no alto da página 3. Onde deveria figurar “Segunda-feira, 23/9/
2002”, saiu “Segunda-feira, 19/9/2002”.
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Edição 23 – 15/10/2002

Colunismo social: do império da
vaidade ao jornalismo duvidoso
 

Não há jornal que não tenha pelo menos uma coluna social em suas páginas.
Fenômeno de leitura, mas nem sempre exemplo de bom jornalismo, estas seções
vêm crescendo em número e em influência nas rodas sociais. Muitas razões poderiam
explicar o sucesso do colunismo social, mas, além disso, é necessário avaliar sua
qualidade e sua importância no contexto informativo diário.

  “O papel do colunista é o de selecionar as notícias relevantes no enorme
volume de informações que chegam diariamente às redações”, afirma o jornalista
Luís Nassif, na apresentação do Guia de Colunistas Brasileiros - 1995, editado pelo
Sindicato de Jornalistas Profissionais de São Paulo. Clara ou não, esta função precisa
ser discutida.

  É quase consenso dizer que o pai do colunismo social brasileiro foi Ibrahim
Sued, que durante 45 anos produziu cerca de 15 mil colunas para os principais
jornais do Rio de Janeiro. Polêmico, personalista e criador de expressões que se
tornaram verdadeiros clichês, o titular não se limitava a emitir opiniões em seus
textos ou apenas a servir de divulgador de eventos. Conforme a pesquisadora Isabel
Travancas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Ibrahim Sued
buscava a informação exclusiva, a nota que furava os jornalões. Esta preocupação,
além de seu estilo bem marcado, dava à sua coluna a dimensão de um gênero
específico no jornalismo nacional.

Mas e por aqui, como funcionam as colunas sociais nos jornais catarinenses?
Esta questão moveu os pesquisadores do MONITOR DE MÍDIA para acompanhar
cuidadosamente o trabalho de três conhecidos colunistas sociais da imprensa local.
Veja os resultados:

  Criando expressões e confundindo o leitor

  Colunas sociais são espaços relativamente leves, em jornais repletos de
estatísticas para o segundo turno, de termos do economês noticiando que mais uma
vez o dólar subiu, de crimes que chegam a manchar o papel, além de classificados
e, não raro, muitos “buracos-de-rua”. No entanto, uma olhada breve, com critérios
mínimos, faz saltar à cara o que, de fato, tais espaços levam ao seu e a outros públicos.
São repetecos de elogios que pululam de um lado, sorridentes rostos femininos
prendendo a atenção de outro, casais em trajes de gala dançando em clubes de
classe alta, notinhas realçando a caridade de senhoras na promoção de eventos
beneficentes.

  A coluna de Neuza Manzke Hoemke, no Jornal de Santa Catarina, tanto
ilustra como descreve estes aspectos. E mesmo que seja, em algum grau, um tanto
mais informativa, em suas notas e legendas, não abre mão de estrangeirismos
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freqüentes, de ser óbvia a ponto de “descrever” fotos e de exagerar nos elogios às
pessoas fotografadas.

  A coluna ocupa, em geral, metade da página de Lazer e sua numeração varia
conforme o volume da edição. Comporta de 5 a 10 notas e de 3 a 4 fotos, uma das
quais, trazendo geralmente belos rostos, sempre em maior tamanho e destaque
com relação às demais. A disposição dos elementos na página não obedece a
esquemas fixos; os títulos das notas aparecem em maiúsculas; na maioria das edições
observadas, há créditos nas fotos; as legendas, em alguns casos, chegam a três
linhas por coluna, e, por último, detalhe fundamental: a página é colorida.

  O espaço alia propagandas da marca Bisou-Bisou, no canto superior direito,
e do Golden Bingo, no mesmo canto, ao pé da coluna. Nas edições analisadas, um
anúncio em forma de tarja, abaixo de seu conteúdo, acerca do evento Neumarket
satisfashion.

  Um fato a ser comentado é a presença de comerciais de moda infantil, da loja
Schwanke, sempre que há notas tratando de eventos relacionados a crianças. Dois
exemplos ocorrem: um no dia 2 e outro em 9 de outubro. No primeiro, página 12B,
há uma nota intitulada “Mirim”, que fala de um certo aniversário, cuja festa seria
realizada na sede da antiga Sociedade de Atiradores de Blumenau, hoje Tabajara
Tênis Clube. Abaixo da nota, no pé da coluna, aparece a propaganda da loja
mencionada. No dia 9, também na página 12B, o fato se repete: a nota “Petizada”
fala da comemoração do dia da criança, de novo no Tabajara Tênis Clube, e mais
uma vez, abaixo, aparece a propaganda da loja Schwanke. Eis as propagandas
explícitas.

  Quanto às implícitas, pode ser retomado o próprio Tabajara Tênis Clube: há
um sem-número de vezes em que é mencionado, ora com o nome completo, ora
mencionado como Tabajara, ou ainda como “Taba”. Na edição de 9 de outubro, o
nome chega a aparecer nas três variantes, e seis vezes, ao todo. A nota “Futebol”,
cita-o como Tabajara Tênis Clube. “Petizada” nomeia-o Tabajara. Na seção de notas
curtíssimas intituladas “Rápidas”, ele aparece primeiro como Taba e, uma linha
depois, já noutro tópico, como Tabajara. “Sorteio” o traz novamente como Tabajara
Tênis Clube. Em todos os exemplos, são mencionadas festas realizadas no local.

  Outro caso em que aparece como “Taba” é na seção “Rápidas” do dia 27 de
setembro, página 12B. Um dos tópicos da nota diz: “Rejane Passetti começa a
oficializar os convites para a big festa de aniversário do maridão Luiz. Dia 11 de
outubro no Taba. Com tudo o que tem de bom.” Aqui, a expressão “big festa”, remete
a outra evidência, em alguns casos, crucial: a dos estrangeirismos e neologismos.
As expressões são muitas, e seguem, com suas respectivas ocorrências:

  megacasamento (em legenda, 23/9, p.12B)

  mamy, “sinônimo” de mãe (idem, também em legenda)

  tarde kids (“Moda”, 27/9, p.12B)

  petizada («Balões», 1º/10, p.12B)
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  apê (“Na orla”, 2/10, p.12B)

  Chucrute Music, estilo musical da banda Cavalinho, de Blumenau, famosa
por tocar na Oktoberfest (“Ein prosit”, 4/10, p.12B)

  brunch (“Natal”, 7/10, p.12B)

  big festa, de novo (“Dobradinha”, idem)

  papi, “sinônimo” de pai (idem, em legenda)

  line-up (“Gastronic”, 8/10, p.12B)

  miniamizades, em relação aos amiguinhos de alguma criança aniversariante
(“Futebol”, 9/10, p.12B)

  sorriso Crest (“Chocalho”, idem)

  house music, (“No prumo”, 10/10, p.12B)

lady, (“Nat”, idem) case, (“Rápidas”, idem)

Afora estes exemplos, na página 12B de 3 de outubro, em nota “15 Anos”,
aparece: “Iara e Nélio Abreu preparam festa glamourosa para a filha Fabíola, que
completou 15 anos, cercada por amigos tantos mais o love Carlos Henrique Souza”
(itálico nosso). Caso mais extremo, entretanto, continua a ser o emprego de “Garden
City” — sem aspas no texto do jornal, vale enfatizar — em alusão a Blumenau. O
caso ocorre, entre outras vezes, na edição de 1º de outubro, página 12B.

Uma segunda ocorrência da expressão se dá em legenda, na edição de 3 de
outubro, também página 12B. Traz: “Márcia e Duduca Fiúza Lima na artéria central
de nossa Garden City em dia de Stammtisch”. (O evento, Stammtish, aliás, deixa
de ser esclarecido como uma comemoração típica germânica). E por se tratar de
uma legenda, vale mencionar que em geral são informativas, até demais. Algumas,
como é o caso da legenda da primeira foto à esquerda, página 12B, edição de 2 de
outubro, chegam ao cúmulo de — como o semiólogo francês Roland Barthes
imaginava ser desnecessário, quase impossível — descrever a imagem. A foto traz
duas irmãs gêmeas, pela nítida semelhança, com sorrisos à mostra. A legenda ainda
tenta sabe-se lá se completar, se descrever, ou o quê: “Sessão arco-íris com os
sorrisos das irmãs Fiedler: Rosana Buerger e Patrícia Pamplona”.

  Outra expressão que merece apontamento é a que aparece em nota na edição
de 23 de setembro: “modelito by Gessony Pawlick”. Embora se refira à moda, é
evidente que seu uso serve apenas para demonstrar glamour no escrever, alguma
fineza ou pompa. Ainda na mesma edição, um dos tópicos da seção “Rápidas”,
mais do que óbvio, faz-se desnecessário. Diz apenas: “O Espaço Belas Artes
programando novas exposições para logo, logo”. Some-se a isto, no dia seguinte,
para complementar o dificultoso texto, uma nota (“Moda”, p.10B) bastante
problemática: “Nesta sexta e no sábado teremos em Itajaí Moda Shopping, ??sic??
evento que vem sendo produzido pela equipe GH7 que promete um caráter mais
conceitual, ao contrário da edição passada, que tinha um apelo mais comercial”.
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  Em 1º de outubro, entre uma fotografia e um “Vale 1 Cartela”, do Golden
Bingo (parte da página para se recordar e apresentar no local, em troca de uma
cartela), o último dos tópicos da seção “Rápidas” traz um apelo nada relevante,
semelhante a um desabafo: “Nós, brasileiros, mesmo merecemos: comparar o real
ao peso argentino é de chorar. A resposta está em nossas mãos. As eleições estão
batendo à porta”. E para fechar com “glamour”, ou com “frisson”, para não dizer
“cervejotas” — conforme aparece na nota “Calouros”, de 3 de outubro -, a última
edição observada, a do dia 10 do mesmo mês, fechou a análise com uma “opinião de
ouro”. Trata-se do último tópico, outra vez, da seção “Rápidas”, página 12B,
justamente no fim da coluna. Além de informar: “E começa hoje a maior festa do
chope no Brasil. É a Oktoberfest, que deixará a cidade mais colorida e animada nos
próximos dias”, a nota ainda lembra, para encerrar: “Vamos receber bem os turistas.
Por favor”.

  Uma coluna a serviço do patrão e dos amigos

  Moacir Benvenutti é um dos colunistas mais tradicionais da imprensa
catarinense. Sua coluna ocupa uma página diária no caderno Anexo, em A Notícia,
e sua especialidade é a cobertura de festas de debutantes, jantares beneficentes,
casamentos principescos e eventos chiques. Entretanto, uma leitura mais atenta –
levando em conta as edições de 20 de setembro a 10 de outubro – revela que sua
coluna se concentra mais em pessoas do que em fatos. E poucas pessoas, diga-se.
São alguns empresários, alguns colunistas e muitos amigos. Colegas colunistas
estão em várias edições, freqüentando o espaço: no período analisado, foram oito,
dos quais três tiveram seus nomes citados em mais de um dia. É o caso de Berto
Koch que aparece no dia 3, p.C5, e é citado no dia seguinte; Luiz Obregon que tem
seu nome em nota e fotografia no dia 20, p.C7, e novamente é lembrado na edição
posterior.

Outra figura fácil de ser encontrada é o diretor-presidente do próprio jornal.
Moacir Tomazi estampa suas fotos em três edições: dias 21, 24 e 29, além de receber
menção escrita em 23. No dia 26, é o próprio jornal – a empresa – quem ocupa uma
das notas na coluna. Nada mal: são cinco aparições num espaço de nove dias.

Mas como a coluna social é uma usina de vaidades, nem mesmo o titular
escapa. O próprio Moacir Benvenutti surge em fotos, em citações explícitas ou
mesmo veladas, no melhor estilo VIP. No dia 21, uma fotografia sua está sobre a
legenda: “Este colunista e Suzana Japur (Executiva de marketing do Itajaí
Shopping)”. No dia 6 de outubro, vem em foto de arquivo, ao lado do escritor Harry
Laus. Embora se entenda que uma coluna seja um espaço personalista e que é até
legítimo que seu titular imprima seu estilo naquele espaço, não se pode esquecer
que jornalistas são profissionais que servem de canal para noticiar fatos. Jornalistas
são meios para as notícias, não são as notícias.

O Código de Ética do Jornalista Brasileiro lembra que não se deve usar as
condições profissionais para colher vantagens e benefícios pessoais. Mesmo apesar
disso, neste breve levantamento, não foram poucas as vezes em que a coluna serviu
como vitrine das realizações de seu ocupante. No dia 2, Benvenutti agradece: “Este
colunista, muito feliz, agradece os cumprimentos de dezenas de leitores - que por
fax, telefone e e-mail - exaltam a beleza da nova diagramação desta página”. No
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dia 24, ele avisa: “Amanhã, em Tubarão estarei prestigiando...”. No dia 26, adianta:
“Este colunista resolveu adiar...” e, mais adiante, informa: “... como um dos seus
diretores, meu irmão, o engenheiro Márcio Benvenutti”.

A estratégia parece se repetir: as notícias circundam o ambiente do colunista.
Na edição de 1º de outubro, deixa transparecer: “... Antônio Salani, que percorreu
boa parte do território catarinense a convite deste colunista”. No mesmo dia: “Há
cerca de três semanas, confortavelmente instalado numa das poltronas de uma
companhia aérea que me levava para o Rio de Janeiro...”. No dia 5, “Confira (...) a
participação deste jornalista (na qualidade de presidente da Associação Brasileira
de Jornalistas de Turismo/ Abrajet - SC (...)”.

Mas a ostentação do mundo das sociais não fica nisso. A coluna de Benvenutti
é pródiga nas fotos de gente importante, nos adjetivos e superlativos aos colunáveis
e mesmo na prestação de serviço. De maneira esparsa – mas constante – a seção
trouxe nos dias 20, 24 e 26 de setembro, 3, 7 e 10 de outubro notas sob a logomarca
“Faço parte”, focadas em trabalhos realizados por instituições filantrópicas e
trabalhos voluntários.

Merecem destaque ainda as seções “Momentos Inesquecíveis”, que reúne
histórias de viagens de alguns ilustres personagens da coluna, e “Politiqueiras”,
com comentários alusivos aos bastidores da campanha eleitoral de 2002.

Embora a preocupação evidente seja a elegância, o colunista não pôde evitar
dois tropeções graves durante o período em que este MONITOR DE MÍDIA
acompanhou a coluna. Na edição de 5 de outubro, a Rainha de Copas de Lewis
Carroll andou solta, cortando cabeças. Das 18 fotos publicadas, nada menos que
cinco “cortam” partes dos personagens retratados. Problemas de edição na página.

Segundo deslize: na edição de 9 de outubro, Benvenutti deixa escapar o
preconceito, passando a discriminar: “Esse pessoal é de índole rural”. O trecho é
claro e dispensa comentários.

Uma tribuna do próprio ego

Em 1988, a revista Imprensa publicava resultados de uma pesquisa que
apontava Ibrahim Sued como o jornalista mais lido do Rio de Janeiro. Tão popular
quanto e mais polêmico, Cacau Menezes sempre alardeia o título de colunista mais
lido em Santa Catarina. Para além de um rótulo e de um afago no ego, esta marca
se traduz na influência que um colunista pode exercer entre o leitorado. E, neste
sentido, o responsável pela penúltima página do Diário Catarinense sabe o poder
que pode dispor diariamente em seus textos: Cacau opina, provoca, critica, compra
brigas e fala de si mesmo.

Diariamente, o protagonista da coluna é ele mesmo, em arroubos narcisistas,
em derrames ególatras e em considerações superestimadas. Cacau se refere a si
mesmo na terceira pessoa, numa estratégia de distanciamento do objeto em questão.
Baseado nisso, anuncia festas que animará como DJ, reproduz cartas com elogios
de leitores e manda recados para amigos e inimigos confessos. É o elogio da auto-
promoção, o exercício do mandonismo escrito, o cultivo do próprio ego. Para se ter
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uma idéia, dois exemplos. O primeiro, no dia 20 de setembro, data em que o colunista
atribui a si mesmo a caridade feita por outros: “Cacau agradece a seus amáveis e
solidários leitores: no dia em que pediu sangue para Rafael, vítima do acidente da
Beira-mar norte, o Hemosc quebrou o recorde de doações em Santa Catarina”. O
segundo exemplo, em 4 de outubro, quando se transforma no centro das atenções:
“Se a Bobgueira botar à venda a nova camiseta que Cacau vestiu anteontem no
Jornal do Almoço, com a foto de Bob Marley nas costas, vai arrecadar um montão.
Todo mundo queria a camiseta de presente por onde passei quarta-feira. Aquela
não. Aquela é minha”.

Essas demonstrações tornam a coluna única no seu gênero: o leitor, muitas
vezes, deixa de saber do que acontece na sua sociedade para ler sobre o colunista!
E sobre seus pontos de vista. Alguns deles bem polêmicos.

É o caso de uma das brigas mais assíduas do colunista: a obrigatoriedade (ou
não) do diploma para o exercício profissional do jornalismo. Cacau é francamente
contra tal exigência e seus posicionamentos se chocam contra boa parte da classe
jornalística. O assunto ocupou espaço – às vezes, maior, às vezes, menor – em sete
ocasiões nos quinze dias de coluna analisada. Veja dois trechos veiculados no mesmo
24 de setembro:

  “Estou com o presidente: se para conduzir um país que a cada dia acorda
correndo risco de quebrar não é preciso diploma, porque então essa turma do PT e
das universidades fica achando que para escrever uma coluninha de jornal é preciso
ter diploma?” (...) “Transportem toda essa história para o jornalismo e terão as
mesmas surpresas. Nenhum dos 10 maiores jornalistas de todos os tempos no mundo
se formou em jornalismo”.

  O colunista desfere outros ataques aos colegas de profissão. Em 1º de outubro,
por exemplo, critica os jornalistas por não terem ido ao churrasco oferecido ao
candidato ao Senado Paulinho Bornhausen (PFL). Segundo Cacau, “o profissional
independente teria ido ao churrasco do Paulinho, no sábado, com a mesma autonomia
com que foi ontem ao comício do Lula. Sempre em busca da notícia. E PT saudações!”
O argumento parece convincente, mas se se considerar os critérios jornalísticos
que separam o que é notícia do que não é, certamente haverá grande diferença de
valor-notícia entre um comício e um jantar privado...

  Não fugindo ao seu estilo, o colunista difunde preconceitos e afirmações
levianas de lado a lado, quando o assunto é política. No dia 28 de setembro, o alvo
é o PT: “A respeito do artigo de um leitor publicado nesta coluna anteontem e ontem,
alertando para um certo perigo que é a eleição de Lula (...) “eu particularmente,
estava mais interessado em saber qual era a opinião dele sobre o fato de o Lula ser
socialista”. Oito dias antes, o colunista já havia acertado seu alvo com mais força:
“Deste escândalo de Santo André, que por sinal o PT administrou muito mal, mas
não há dúvidas de que este pequeno-grande escândalo de Santo André é tão ou
mais sujo do que o Fiat Elba comprado por Fernando Collor com o dinheiro do
povo”. Em 7 de outubro, Cacau compara os candidatos ao governo do Estado,
Esperidião Amin e Luís Henrique, afirmando que ambos são da “mesma escola”, e
mais adiante avalia o desempenho eleitoral de Paulo Maluf, que “certamente o
fará largar da política, para o bem do Brasil, assim como crescerá o nível da
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assembléia legislativa de Santa Catarina com as vitórias de Vieirão e de Celestino
Secco”. A inaparente ligação entre um fato e outro é a sua negação, a contradição
pelo contraste.

  Outras pérolas podem ser colhidas na página diária. Em 20 de setembro, o
comentário é relevante: “Sábado é o dia da árvore. Já plantou alguma?” Dois dias
depois, a imprecisão é a tônica da informação: “Daniel Costa, o popular bolacha,
novo reforço da intercultural, pode ser candidato a vereador em Florianópolis”. No
dia 24 de setembro, a superficialidade de raciocínio tenta simular poesia: “Na última
sexta-feira 20, as mulheres promoveram em todo o país, o dia lilás. Em Florianópolis,
com aquele frio, vento e chuva, foi o dia cinza”. No dia 3 de outubro, Cacau brinda
seus leitores com uma frase truncada e com escorregões gramaticais: “Como se
despedindo, Lula, muito sentimental, falou sério e humilde para essas pessoas como
Cacau que, a poucos dias das eleições ainda estão indecisas”...

  Um inventário mais detalhado poderia se estender por este diagnóstico, mas
os exemplos já revelam o grau de descompromisso com a responsabilidade social
que os jornalistas devem cultivar em seu ofício. Colunistas formam opinião,
trabalham com traços simbólicos, com imagens, com idéias e influenciam tomadas
de decisão e juízos de valores. Portanto, devem operar com responsabilidade,
sempre proporcional ao poder de que desfrutam. Não raras vezes, Cacau Menezes
orientou seus leitores para que, se descontentes com o que viam, virassem a página.
Esta não é a melhor saída. É a mais cômoda.
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Edição 24 – 01/11/2002

Mesmice e apatia após a festa da
democracia

Como na televisão, a cobertura da eleição de Luís Inácio Lula da Silva à
presidência, nos três principais jornais catarinenses, foi “biográfica”. A história
contada, sem exceções, é a de um nordestino paupérrimo, que migrou para São
Paulo em um caminhão de pau-de-arara, profissionalizou-se torneiro mecânico,
lutou pela causa operária e, depois de várias tentativas, ascendeu à presidência da
república.

É o que atesta, por exemplo, o texto na página 4 do Diário Catarinense, na
segunda-feira 28, um dia após a votação e a nomeação dos vencedores do maior
pleito da história do país. O tom sensibiliza o leitor. Logo no começo do texto, é
escrito, quanto à infância de Lula: “O pai Aristides, via o filho como uma criança
incapaz de tomar um sorvete”. Adiante, um reconhecimento do esforço de quem
não podia tomar nem se divertir com um picolé: “A trajetória do pernambucano é
uma conspiração incessante contra a lógica que parecia condená-lo a não dar certo”.
No mesmo estilo, o texto encerra: “A partir de janeiro, o retirante de Garanhuns
será o presidente de todos: trabalhadores, empresários, agricultores, mercado,
banqueiros e sorveteiros”. A matéria ainda trata do choro do novo presidente, diante
das homenagens recebidas.

Vale salientar o aspecto de reportagem que o texto ganha, a partir do tom
narrativo, relegando ao último parágrafo a notícia principal e incessante de que
Lula elegera-se presidente. De se questionar, entretanto, é o fato da mesma matéria
aparecer tanto no Diário Catarinense quanto no Jornal de Santa Catarina, no mesmo
dia. E entre eles, o que variam são os títulos: no primeiro, tem-se “O retirante que
virou presidente”; no segundo, “Um retirante no topo do poder”.

O jornal A Notícia, de Joinville, a cidade do governador catarinense eleito,
Luiz Henrique da Silveira (PMDB), torna a trazer o caderno especial “ANEleições”,
em 28 de outubro. A matéria de capa do suplemento intitula-se: “Luiz Henrique
governador”. No mesmo tom biográfico das matérias que tratam de Lula, o texto
traz, em duas colunas, a trajetória o candidato eleito. É dada ênfase ao fato do
colégio eleitoral joinvillense ter muito contribuído para sua disputada vitória contra
o atual governador e candidato à reeleição Esperidião Amin (PPB). A porcentagem
de votos aparece ao pé da capa do caderno: 50,24% para Luiz Henrique, 49,66%
para Amin. No topo da capa, aparece, ainda, ao lado de foto em que Lula abraça a
esposa, uma nota: “Lula presidente”. O texto repete a informação exaustivamente
dada na televisão, além de “escrever” a foto ao lado. Traz: “Depois de disputar pela
quarta vez a Presidência da República, o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva,
confirmou sua vitória nas urnas ontem com mais de 60% dos votos. Lula comemorou
ao lado da mulher Marisa”.
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As páginas 2 e 3 do caderno são também dedicadas à eleição estadual. Amin
é tema, na primeira. Luiz Henrique aparece na página 3. Metade desta página
comporta matéria sobre seu pronunciamento. Na outra metade, há uma entrevista,
em que Luiz Henrique responde a questões gerais, sobre a transição do governo, o
recado das urnas, composição de governo, entre outros pontos.

O Jornal de Santa Catarina da mesma data não se distancia muito da cobertura
de AN. Um acréscimo é quanto a Lurian, a filha de Lula de um relacionamento
casual. Ela mora na cidade-sede do impresso, Blumenau, e recebeu um
acompanhamento especial desde o momento em que votou até o embarque para
São Paulo, a fim de juntar-se à família e acompanhar os resultados da apuração.

As eleições no Vale do Itajaí, região de cobertura do Santa, foram temas de
matérias na página 8. Ao todo, são três textos: um tratando do voto em cédulas de
papel; o segundo enfatizando a tranqüilidade da votação, e o último tratando da
briga pela justificativa de muitos eleitores.

A Notícia, no caderno especial do dia 28, trouxe desafios ao novo governador,
mais ou menos no estilo do programa “Fantástico”, na noite anterior, com relação a
Lula. No jornal, página 4, em “Gestão de estatais desafia eleitores”, são apresentados
problemas e questões como Orçamento Estadual, Gestão da Celesc e Privatização
do Besc. O que não é contextualizado é o fato de muitas dessas questões provirem
do governo anterior. As informações dizem respeito ao futuro, como se os problemas
surgissem de repente, com a posse daquele ou deste governante.

Lula aparece, no suplemento, somente na página 7, em matéria “Lula eleito
presidente com 61%”. O relato é acerca dos fatos mais importantes do dia, para o
novo presidente. Matérias sobre a tranqüilidade da votação em Santa Catarina,
sobre pessoas detidas no dia da votação e sobre o fato do PMDB eleger governadores
nos três estados do sul, aparecem em seguida. Na página 11, há um mapa do Brasil,
com os governadores eleitos em seus respectivos estados. Da página 12 a 19, o
espaço é preenchido inteiramente com dados dos municípios catarinenses para
presidente e governador. Não é apresentada a porcentagem, apenas o número de
votos, contudo.

“Tudo que for bom, vai continuar”, matéria à página 6 de AN, no dia 29 de
outubro, traz um pequeno texto e uma entrevista com o novo governador de Santa
Catarina. Chama a atenção a primeira pergunta da entrevista: “Por que o senhor
venceu a eleição?”. A resposta é a mais óbvia possível: o número de votos. Mesmo
que algumas perguntas busquem tratar, por exemplo, da permanência do Besc como
banco público, entre outros assuntos, há questões superficiais, às vezes tentando
antever o futuro sem se debruçar, com profundidade, sobre o presente. A gestão do
novo governo nem começou e a penúltima pergunta, por exemplo, é: “Como será
Santa Catarina em 2006?”.

Outro aspecto a ser ressaltado é a pressa na cobertura, que ocasiona erros às
vezes bastante evidentes. Um paliativo, não raro, é deixar matérias prontas. Na
contracapa do DC de 28 de outubro, a pressa para que o jornal fosse impresso fez o
repórter usar dados das parciais de 0h50 de domingo, na matéria intitulada “Onda
Lula inunda o Brasil”. Um trecho chega a conter, em relação a Lula: “eleito com
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63% dos votos segundo a pesquisa de boca de urna”. Em AN, no dia 28, na página
de opinião, a coluna “Canal Aberto”, de Cláudio Prisco, traz nota intitulada
“Dureza”. O texto vem com: “A virada no Ceará, com a eleição de José Airton, do
PT, também prognosticada pelo Ibope, enfraquece eleitoralmente tanto o senador
eleito Tasso Jereisatti (PSDB) como o ex-presidenciável Ciro Gomes (PPS)...”. O
termo “eleição” dá a entender que José Airton se elegeu, conforme previa de antemão
os dados do Ibope. O fato é que José Airton acabou perdendo para Lúcio Alcântara
por pouco mais de três mil votos.

Quanto aos colunistas, vale ainda citar a coluna de Paulo Alceu, no Diário
Catarinense. Espaços opinativos do jornal não carecem de notícias, a menos que
muito extraordinárias. O colunista, mesmo assim, chega a iniciar um de seus
comentários com o trecho: “Na quarta tentativa de chegar ao planalto, Luís Inácio
Lula da Silva assegurou, em segundo turno, a eleição para a presidência da
república”. Outra observação e quanto a títulos bastante óbvios, por sinal. Um deles,
por exemplo, traz “A vitória de Lula”; outro, “A vitória de Luiz Henrique”. Nada é
falado da separação entre o PFL e o PPB, partido do ainda governador Esperidião
Amin. Tampouco é citado o fato do PMDB se eleger no governo dos três estados do
sul.

Em relação aos editoriais, o de AN, no dia 28, é um dos que deixa a desejar.
Uma certa contradição há entre trechos. Primeiro, o editorial traz: “...cabe ao futuro
ocupante do Palácio do Planalto incentivar a consolidação democrática do país”.
No último parágrafo, aparece: “Se o presidente eleito vai enfrentar desafios
econômicos ainda mais agudos do que aqueles que aguardavam Fernando Henrique
Cardoso no início de 1995, pelo menos poderá contar com um cenário mais
democrático”. O nome de Lula aparece apenas ao final do último parágrafo, no
trecho: “A vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi embalada pela necessidade
de mudança manifestada pelo eleitorado”.

No mais, o que se pôde constatar é que a imprensa catarinense noticiou os
resultados das eleições 2002 de maneira muito semelhante, como se não fizesse
diferença ler no próprio jornal ou na concorrência. O tom festivo das ruas não chegou
a contagiar as redações, blindadas pelo objetivismo de princípio. Nem tampouco a
crítica à esquerda (manifesta em anos anteriores) chegou aos leitores nos dois dias
seguintes à votação. Tanto Jornal de Santa Catarina e Diário Catarinense quanto A
Notícia assumiram um discurso apático e homogêneo até mesmo nas expectativas
que acenam alguma preocupação com o futuro dos próximos meses nas esferas
estadual e federal. Talvez este seja um comportamento que expresse maturidade
na cobertura dos jornais; talvez seja motivado por outras razões. É algo a se conferir
nas próximas edições dos jornais...

15 anos e 10 poetas

Este MONITOR DE MÍDIA já apontou que reportagens são artigos de luxo
nas páginas da editoria de Cultura. Entretanto, vez ou outra, o leitor tem gratas
surpresas. Foi o que aconteceu no mês passado, quando o caderno Anexo, de A
Notícia, completou 15 anos de circulação. Para comemorar a data, foi publicada
uma série de reportagens sobre a nova safra de poetas de Joinville. Em dez dias –
de 14 a 23 de outubro -, as repórteres Marlise Groth e Ana Cláudia Menezes
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elaboraram perfis dos escritores nascidos ou radicados na cidade, com direito a
foto, reprodução da capa de livros e trechos de poemas.

Além de revelar uma nova geração – que vai de Patrícia Claudine Hoffmann a
Caco de Oliveira, passando por Ramone Abreu e Marinaldo de Silva e Silva -, a
série mostra ao leitor a produção poética local. Para editar o material e dar unidade
às matérias, a editoria optou pela colocação de um selo especialmente feito para a
série de reportagens. Assinado pelo designer gráfico Marcelo Oliveira, o selo
reforçava a identidade local daquela produção literária.

De acordo com a editoria de Cultura de A Notícia, os dez poetas apresentados
foram selecionados com base em seus sucessos nos concursos Lindolf Bell e Périplo
Literário, de iniciativa da prefeitura local.

Pode-se dizer que o Anexo é o único caderno cultural da imprensa catarinense.
Editado diariamente, cobre as artes, espetáculos e variedades, além de trazer
colunas fixas e prestação de serviço. Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina
também editam páginas semelhantes todos os dias, mas não oferecem um caderno
específico aos seus leitores e assinantes.
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Edição 25 – 15/11/2002

Manchetes traduzem muito da
identidade dos jornais

 

A primeira página é a vitrine do jornal, onde ficam expostas as informações
mais atraentes, capazes de atrair o leitor. A primeira página de um jornal é a sua
folha de rosto, um abre-alas para o desfile das notícias. A primeira página é a capa
de um dia repleto de acontecimentos, espaço nobre por onde trafegam os relatos
dos fatos mais importantes do nosso tempo. Dentro desta vitrine, as manchetes são
vedetes, figuras de destaque. É por meio delas que o leitor comum passa a organizar
o caos informativo que tem diante de si. É a partir da leitura da manchete que o dia
passa a fazer sentido, logo cedo nas manhãs dos dias atuais.

  Exagero? Não. As manchetes atraem os primeiros olhares que varrem a
primeira página dos jornais. Tanto para os jornalistas quanto para os consumidores
de informação, as manchetes – para além de títulos das matérias – são pontos de
conexão entre o que é relevante no cotidiano, o que é novidade e o que pode estar
por vir. Elas anunciam o que vem a seguir. Não é à toa que, nas redações, também
sejam conhecidas por chamadas: chamam a nossa atenção, chamam as notícias...

Este MONITOR DE MÍDIA acompanhou as manchetes dos principais jornais
catarinenses num período de 40 dias: de 5 de outubro a 13 de novembro. Entretanto,
esta cobertura não foi feita de forma homogênea para os três jornais: foram
analisadas 20 edições do Diário Catarinense, 38 de A Notícia e 30 do Jornal de
Santa Catarina. O objetivo principal deste levantamento foi observar como se deram
as manchetes no período, na tentativa de mapear algumas características
jornalísticas que nortearam as primeiras páginas na imprensa catarinense neste
tempo. O que se viu foi o seguimento rigoroso dos programas editoriais dos jornais.
Assim, um diário com ênfase regional como o Jornal de Santa Catarina se empenhou
na edição de manchetes que tratavam da realidade do Vale do Itajaí, e
especificamente de Blumenau, onde fica a matriz da empresa jornalística. A Notícia,
embora também irradie seu jornal do interior, de Joinville, segue uma linha mais
estadualizada, e suas manchetes refletiram preponderantemente as preocupações
políticas e econômicas dos catarinenses. O jornal investe muito nestas duas editorias
e isso se refletiu nas suas manchetes. O Diário Catarinense, por sua vez, usa dos
recursos gráficos para chamar a atenção do leitor, realçando palavras, destacando
trechos da manchete. A estratégia tem ligação direta com os esforços de colocar o
jornal na rua – inclusive com vendedores nos cruzamentos e esquinas – e investe
no apelo ao consumo da informação.

Destaque gráfico nas chamadas

Logo à primeira vista, o Diário Catarinense chama a atenção por uma
particularidade em suas manchetes: o projeto gráfico adotado quebra as chamadas
dando ênfase às últimas duas ou três palavras. Tomando-se um caso aleatório, no
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dia 2 de novembro, por exemplo, a capa traz: “Sobem preços dos COMBUSTÍVEIS”.
O desenho da manchete respeita um padrão: “combustíveis” aparece em tamanho
maior e abaixo de “Sobem preços dos”, ambas as expressões em letras maiúsculas.

Tal evidência leva, de imediato, a algumas dúvidas e questionamentos. As
manchetes não estarão sendo, então, trabalhadas a fim de que suas últimas palavras
ganhem impacto e relevância? Uma observação mais aprofundada e comparativa
mostra casos diversos.

A manchete de 1º de novembro, “Sai o edital de VENDA DO BESC”, é uma
das que possibilitaria a afirmação do questionamento. Assim como “SP dá sustento
e o DÓLAR DISPARA”, na edição de 7 de novembro – bastante atrativa ao leitor
justamente pelo temor capaz de causar, em relação à economia. Ao mesmo tempo,
para adentrar em terrenos da semiologia, abaixo da manchete aparece foto de Lula
em encontro com Luís Henrique, o que possibilitaria novas e significantes leituras.

Entretanto, outras manchetes aparecem para contrariar uma possível afirmação
de que todas são, sim, trabalhadas de modo a transmitir impacto. É o que se
observou em casos como “Inflação é a maior EM OITO ANOS”, de 31 de outubro.
Ou em “O último confronto NA TELEVISÃO”, de 25 de outubro. Em ambos os
exemplos, fica claro que são “inflação” e “confronto” os fatos com relevância e não
os realçados pela diagramação.

A manchete de 25 de outubro, aliás, remete a outro critério desta análise: a
clareza. É claro que o jornal se usa do recurso fotográfico e ilustrativo para trabalhar
significados. O leitor, conferindo a capa de tal data, de imediato saberia se tratar
do debate entre Luís Henrique da Silveira e Esperidião Amin, candidatos ao governo
de Santa Catarina. Porém, a manchete, por si só, não daria conta de informar a
situação. Com isto, tem-se uma noção da mensagem complexa e entrelaçada que
há numa página de jornal, dada a relação entre seus títulos, linhas de apoio,
legendas, imagens e o próprio corpo de texto.

Outro caso que pode pecar pela falta de clareza também foi observado em 18
de outubro: “Prf prevê verão caótico NA BR-101 SUL”. O problema, aqui, é o uso de
siglas, especificamente de PRF (Polícia Rodoviária Federal). Sem contar uma certa
má-construção da frase. Curioso é que, um dia antes, as palavras em destaque foram
as mesmas, com exceção de um “d”. Em 17 de outubro, a capa trazia: “Suspensos
os editais DA BR-101 SUL”.

Mais considerações podem ser traçadas a partir dos títulos das matérias que
renderam manchetes. Há casos em que manchete e título quase se repetem, como
na edição de 4 de novembro, quando na capa aparece “Indústria retoma
CRESCIMENTO” e, na página 15, seção de Economia, o título é: “Indústria de SC
retoma crescimento”. De qualquer jeito, os opostos surgem. Um dia depois, a
manchete traz: “Lula começa a costurar o PACTO SOCIAL”. Na página 7, seção de
Política, o título é: “PT terá que conjugar o verbo ‘ceder’”.

Por último, foram ainda contabilizadas algumas ocorrências. De 20 dias
analisados, até por causa do período eleitoral, a editoria com mais destaque nas
manchetes foi a de Política. Foram nove chamadas, contabilizando 45% do total. A
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editoria de Economia veio em segundo lugar, com sete ocorrências (35%). Duas
ocorrências foram classificadas como sendo da editoria de Geral, ambas tratando
do trânsito. À parte, aparece ainda uma ocorrência de Polícia: “Tráfico ameaça
MATAR BENEDITA”, em 19 de outubro, sobre as ameaças à prefeita do Rio de
Janeiro. E outra da editoria de Mundo: “Terror ataca EM ISRAEL”, em 22 de outubro.
Ambas as ocorrências, deslocadas do contexto regional e passível de
questionamentos, como no caso do dia 22, dado que atentados já não são fatos tão
extraordinários em Israel e que havia, na ocasião, uma avalanche de informações
referentes às eleições.

Deslizes contrastam com a freqüente clareza

O jornal A Notícia, analisado de 5 de outubro a 13 de novembro, utilizou
manchetes que buscam interar inicialmente o leitor sobre o que há de mais
importante a ser tratado na edição, sendo a maior parte expressa de forma clara e
com a utilização de verbos.

Uma exceção à clareza das manchetes é a edição de 21 de outubro, que traz:
“SC ultima preparativos ao 2º turno”, sendo que a manchete mostra-se bastante
confusa diante da utilização do verbo ultimar, pouco freqüente em títulos e
chamadas, o que prejudica o seu entendimento de imediato.

Outro aspecto a ser ressaltado é a identidade das manchetes que, de forma
geral, não se repetem nos títulos das páginas internas, ocorrendo apenas uma
semelhança entre título e manchete, além da utilização de termos iguais ou a
inserção de alguns. É o caso da manchete de 17 de outubro - “Indústria catarinense
registra queda recorde” – que se torna “Indústria catarinense tem queda recorde”
no interior do jornal, e da manchete de 22 de outubro - “Chuva atrasa o plantio das
lavouras em Santa Catarina” – que surge no corpo da edição como “Chuva atrasa
plantio em Santa Catarina”.

Como em outros periódicos, as manchetes das editorias de Economia e Política
são as mais freqüentes, dominando boa parte dos dias cobertos. Somandas, as
editorias renderam 31 manchetes, 77,5% do total das edições observadas.

Na capa, as informações precisas das chamadas auxiliam a leitura do jornal,
orientando o leitor para qual página deve recorrer ou onde pode encontrar o que
procura. Este aspecto facilitador perdeu sua essência na edição do dia 14 de outubro
– cuja manchete foi “Recomeça hoje o horário eleitoral” -, já que indicações de
página não conferiam com a localização precisa das matérias.

Direto ao fato, sem complicações

De maneira bem apressada, a manchete poderia ser definida como o curto
texto que serve de chamariz para que a matéria seja lida. Uma espécie de
propaganda da matéria. Por isso, sua elaboração é fundamental para o sucesso de
leitura do jornal. No Jornal de Santa Catarina, o que se verificou no período
analisado é que as manchetes foram feitas para serem rapidamente compreendidas:
são claras, geralmente curtas e sem palavras complicadas. Mas em alguns casos,
como em 5 de novembro, o jornal acaba confundindo o leitor: “Deoh admite falta de
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segurança na barragem”. O leitor comum poderia perguntar: O que é deoh?
Evidentemente, o Departamento Estadual de Obras Hidráulicas tem a sua sigla
desdobrada no corpo da matéria, mas o pouco espaço na linha da manchete muito
possivelmente forçou o uso das iniciais do órgão para referi-lo. Dilema constante
do jornalismo, o pouco espaço deve ser usado como um estimulante para o exercício
de uma característica da profissão: a síntese... No caso, a síntese deveria ajudar na
clareza do relato e não potencializar a sua confusão.

De forma geral, as manchetes do Santa seguem uma fórmula tradicional,
usando sujeito + verbo de ação, seguido de complemento, a chamada ordem direta.
Exemplo disso está no dia 7 de novembro: “Décio tem primeiro encontro com Lula”.
Das 30 manchetes analisadas, 24 possuem verbo, fatia de 80% do total. É curioso
notar que as seis manchetes sem verbo referem-se às eleições. Seria este recurso
uma tentativa de imparcialidade no relato?

Como mandam os manuais de redação, as manchetes do Santa não possuem
gerúndios e são diretas. Entretanto, a do dia 22 de outubro foge um pouco à regra.
Além de ser a única com dois verbos em sua estrutura, a frase não é imperativa:
“Lei seca é adiada e pode prorrogar festas de outubro”. Poder não é um verbo comum
em títulos, já que expressa algo que ainda não aconteceu, que está na potência de
acontecer. Além disso, é um verbo que dilui a força da sentença, causando imprecisão
e incerteza.

Um dos fatores que mais tiveram destaque foi que, durante o período, não
apareceu nenhuma manchete relacionada à editoria de Esportes. Não foi surpresa
verificar que as mais comuns foram sobre Política (12 vezes). A violência apareceu
em nove manchetes, assuntos da editoria de Geral em seis e Economia apenas três
vezes.

A proximidade é um dos critérios mais utilizados para conferir relevância à
notícia, qualificando-a à condição de manchete. Fiel a sua proposta, as manchetes
do Santa deram destaque à região do Vale do Itajaí, que apareceu 17 vezes, 56%
dos dias acompanhados. Em outros seis casos (20%), a manchete se referia
diretamente a algo da cidade de Blumenau, sede do jornal. Aparecem ainda três
manchetes relacionadas ao âmbito nacional, todas sobre as eleições. Aliás, destas
três, apenas uma pode se dizer que é inteiramente nacional: “Lula chega lá”, de 28
de outubro. As outras duas são referentes às vésperas do primeiro e do segundo
turno. Por último, quatro manchetes têm um caráter mais estadual e, apesar de
todas as crises geopolíticas, nenhuma manchete internacional foi veiculada.

Mas, e afinal, o que dizem estas manchetes? A maioria esmagadora relata
eventos que aconteceram, na forma afirmativa. As únicas exceções são os dias 9 e
22 de outubro. No primeiro, a dúvida: “Quem matou Pámela?” e no segundo, uma
ação que ainda não é certa: “Lei seca é adiada e pode prorrogar festas de outubro”.
O comum é que apareçam verbos que exprimam claramente o que aconteceu, como
os exemplos: “operação fecha” “marinheiro morre” ou ainda “empresariado critica”.

Seguindo um conceito inaugurado no Brasil pela Folha de S.Paulo, é comum
notar que nem sempre a manchete do jornal tem relação direta com a principal
foto. Isto ocorre 16 vezes, ou em 53% das edições observadas. Isso porque muitas
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vezes a notícia de maior impacto informativo não possui impacto visual,
possibilitando aos capistas – jornalistas que definem o desenho das primeiras
páginas – “descolarem” manchete de foto, oferecendo ao leitor dois discursos
noticiosos: o verbal e o imagético.

Chamar a atenção do leitor, muitas vezes, é confundido com sensacionalismo.
Não foi o caso do Santa que, inclusive, deixou de fazer denúncias em suas
manchetes. Na editoria de Polícia, que apesar de só ter uma página, rendeu nove
manchetes, os crimes só eram apresentados após estarem confirmados pelas fontes
oficiais, como no dia 8 de novembro: “Dupla escondia cápsulas de cocaína no
intestino”. Confirmar os eventos antes de estampá-los na capa é algo que deveria
ser comum entre os jornais, mas nem sempre acontece. Um exemplo recente foi a
edição de 7 de outubro do jornal O Estado, de Florianópolis, que trazia na capa:
“Benedita e Rosinha vão para o segundo turno no Rio”.

Também foram encontrados exemplos da falta de criatividade em algumas
manchetes. No dia 7 de outubro, o destaque é: “Amin e Luiz Henrique disputam
segundo turno”. Poucos dias depois, na edição de fim de semana (12 e 13), surge no
alto da página a chamada: “Amin e Luiz Henrique disputam voto no Vale”.

Na mesma

  Este MONITOR já comentou uma tendência de egocentrismo nas colunas
sociais catarinenses, comportamento que levava o titular da seção a também
freqüentar as notas publicadas. Assim, o colunista também é um personagem de
um mundo VIP, restrito a poucos. Tal tendência já tinha sido detectada na coluna de
Moacir Benvenutti, em A Notícia, o que vem se mantendo, conforme se pôde
conferir.Na edição de 6 de novembro, uma quarta-feira, o colunista aparece em foto
com outros quatro jornalistas por ocasião de uma festa de aniversário. Além de se
mostrar na coluna, Benvenutti mantém a tendência de exibir os feitos do proprietário
do jornal para o qual trabalha. Dois dias depois, na sexta, 8, duas fotos mostram
Moacir Thomazi recebendo homenagem (entre tantos outros) da Marinha. Pelo que
se vê, na coluna social de Benvenutti, tudo continua na mesma...

  Diário do terror

Quem leu a edição de 13 de novembro do Diário Catarinense levou muitos
sustos com as manchetes e títulos das matérias. O dia foi especialmente recheado
de frases bombásticas, chacoalhando o leitor a cada página.

  Veja alguns exemplos:

  “Homem pretendia explodir avião” – chamada na capa

  “Aposentado ‘ressuscita’ no Vale” – chamada na capa

  “Homem violenta menina de oito anos e abusa de outra de 10” – chamada na
contracapa

  “Inflação tem a maior alta do ano” – título no alto da página 4
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  “Caramujos invadem 16 municípios” – título no alto da página 22

  “Aposentado volta da morte” – título no alto da página 23

  “Duas crianças sofrem violência sexual” - título no alto da página 26

  “Ambulante tenta seqüestrar avião em Mato Grosso” - título no alto da página
28

  Realmente, uma edição quente... Culpa dos jornalistas? Não, nem sempre,
mas que assusta o leitor, assusta.
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Edição 26 – 15/02/2003

Jornais pressionam pela duplicação
da BR 101

BR-101: pauta nas demandas sociais

  O ano começou quente nas redações dos jornais catarinenses. Mal tinham se
habituado com as novas fontes de informação nos governos, repórteres e editores
foram chacoalhados com a suspensão das obras nas estradas federais. O anúncio
do ministro Anderson Adauto fez soar o alerta vermelho em Santa Catarina, onde
há anos se pede a duplicação de 243,5 km da BR-101, trecho que mata dezenas de
pessoas a cada mês.

  O que deveria ser um freio de arrumação nos gastos públicos e em licitações
suspeitas acabou funcionando como acelerador na pressão das autoridades
catarinenses para a duplicação da rodovia. A gritaria foi geral e ganhou volume
nas páginas da imprensa já que a duplicação da BR-101 estava no cronograma
interrompido e a novela se estenderia por mais tempo ainda.

Imprensa derrapa nos primeiros metros

  Desacostumada a sobressaltos, a imprensa local foi morosa no começo, quase
perdendo o bonde. Depois se recuperou. Explica-se: a (má) notícia da suspensão
das obras só ganhou destaque nos jornais catarinenses na segunda-feira, 6 de janeiro.
Um dia antes, a Folha de S.Paulo já trazia o tema na manchete do domingo (“Ministro
susta licitações de rodovias”). Mesmo contando com os serviços de agências de
notícias nacionais, os jornais catarinenses não tiveram agilidade para alterar suas
edições dominicais, que são sempre fechadas com antecedência nas manhãs de
sábado. Nenhuma menção à suspensão das obras foi dada por A Notícia, Diário
Catarinense ou Jornal de Santa Catarina no domingo, 5.

  Passado o susto, foi a vez de acelerar para chegar junto. O diário de Joinville,
por exemplo, deflagrou uma semana de manchetes e destaques para o assunto:

  “Duplicação da BR-101 adiada para 2004” (segunda, 6)

  “SC e RS exigem duplicação da 101” (terça, 7)

  “Estado quer fechar BR-101 a caminhões” (quarta, 8)

  “SC fecha BR-101 para caminhões” (quinta, 9)

  “Solução para trecho Sul está próxima” (sexta, 10)

  “Bloqueio agiliza trânsito e provoca ira” (sábado, 11)
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Na segunda, 6, A Notícia dedicou, inclusive, editorial criticando a decisão
ministerial, tachando-a de “ato descabido”. E cobrou: “Não deixa de ser uma boa
oportunidade para que o governo que se inicia no Estado, com o apoio da sociedade,
mostre firmeza frente a ato tão descabido”. A esperança converte-se em profecia
no título da página A-5: “Governador vai lutar para reverter decisão”. No dia
seguinte, a pressão aumenta em novo editorial: “Cabe agora a sociedade pressionar
para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembre o que sabia na campanha:
que a duplicação do trecho Sul da BR-101 é ‘urgente’, assim como a das BRs 470 e
280".

No terceiro dia de reportagens de página inteira sobre a rodovia, A Notícia
repercute a ofensiva do governo local de fechar a 101 a caminhões, apontados como
vilões na maioria dos acidentes. A partir daí, os esforços dos jornalistas concentram-
se na iminência de uma solução para o caso. Tanto é que na sexta, 10, a manchete e
o título da página A10 parecem otimistas (“Solução para trecho Sul está próxima”
e “Licitação da BR-101 será aberta em março”). Na mesma edição, timidamente, o
editorial comemora o “bom senso” dos negociadores em Brasília.

Uma válvula deixa escapar um pouco da pressão da mídia. Sensação de ligeiro
alívio. A barreira aos caminhões na rodovia é que chama a atenção agora. No sábado,
11, em A Notícia, é a manchete (“Bloqueio agiliza trânsito e provoca ira”) com
direito à matéria de página inteira na A9 (“Trânsito melhor no 1º dia de bloqueio”).
A sensação se mostra uniforme nos demais jornais, e o Diário Catarinense repercute
as “Oito horas sem caminhões na BR-101”, no dia seguinte.

Jornais fazem a agenda dos governos

O caso da BR-101 é só o mais recente e evidente de como os meios de
comunicação podem intervir de forma decisiva nas sociedades a que servem.
Numerosos, influentes e de largo alcance, os veículos perceberam que podem pautar
as agendas sociais. Ainda mais neste momento, quando se iniciam novas gestões
nas esferas federal e estadual.

Este agendamento foi competentemente realizado na segunda, 20 de janeiro,
data em o ministro dos Transportes Anderson Adauto percorria o trecho sul da BR-
101. Neste dia, os dois maiores jornais do estado – Diário Catarinense e A Notícia
- não perderam tempo e priorizaram a necessidade da duplicação do trecho em
suas páginas, ocupando o maior espaço possível. Contaram, inclusive, com um
infortúnio na própria 101, embora no trecho já duplicado: um acidente matou cinco
argentinos.

A Notícia veio com a manchete “Ministro inspeciona trecho Sul da 101”, e
duas páginas de conteúdo dedicadas à rodovia. Na capa, uma foto ocupando cinco
das seis colunas do jornal mostrava fila de sete quilômetros na 101 ocasionada por
acidente. Na legenda, AN informava ainda que o engarrafamento obrigou a Polícia
Rodoviária Federal a suspender o bloqueio aos caminhões. Para completar, o jornal
de Joinville veio com o editorial “O compromisso com a duplicação”, onde o que
era “ato descabido” tornou-se “equívoco da suspensão”...

O Diário Catarinense foi mais contundente. Sua primeira página trouxe a
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manchete “SC exige duplicação da BR-101 no Sul” chamando matéria de página
inteira na 17 mais um suplemento de 16 páginas – o “DC Documento”. Abaixo da
chamada, o título “Acidente mata cinco argentinos” com uma foto ocupando três
colunas mostrava destroços de um veículo. Aumentando a pressão midiática sobre
o ministro, na extrema direita, no alto da capa, uma chamada para o editorial do
jornal (“A necessidade de dar um basta às tragédias”), fato raro na imprensa local.

Editorial do DC bate duro

Na mesma edição de 20 de janeiro, o Diário Catarinense destinou página
inteira – a 12 – para um editorial firme nos argumentos e pródigo em números.
Intitulado “BR-101, basta de tragédias”, o editorial afirma que “poucos temas têm
sido capazes de aglutinar a sociedade catarinense como a cruzada que se desenrola
pela duplicação do trecho Sul da BR-101”. A seguir, são despejadas estatísticas das
mortes e dos acidentes acontecidos na estrada federal que provoca vítimas fatais a
cada três dias, em média. Abertamente tida como uma causa do Grupo RBS, a
duplicação é um tema prioritário desde o fim da década de 80. O editorial lembra
que em 22 de agosto de 1989, por exemplo, o DC estampava em sua primeira página
outro editorial (“Basta!”), onde conclamava a sociedade local para a urgência da
obra.

Numa breve revisão histórica, o editorialista lembra das ações movidas pela
população para convencer os governos anteriores a concluir o trecho: “Mobilizamo-
nos pela vida, embora haja à farta argumentos de ordem econômica que justifiquem
a imediata duplicação da mais importante rodovia de integração do país com seus
vizinhos do Cone Sul”. Estrategicamente, o tom muda e alcança o patamar de
cobrança na medida em que é lembrada a votação maciça que Lula teve no Estado
em 2002 e da palavra empenhada por ele para a duplicação. Mais para o final, e já
afrouxando o nó, o editorial esclarece que a sociedade só viu um jeito de conseguir
realizar a obra: pressionando as autoridades. O texto termina com suspense e alento:
“Que o ministro Anderson Adauto percorra a rodovia atento ao clamor popular, e
que perceba nas reivindicações desesperadas que por certo ouvirá a expressão fiel
de uma sociedade cansada de tantas mortes gratuitas”.

Suplemento faz dossiê da rodovia

No caso da BR-101, a tacada mais certeira do jornalismo que pauta demandas
sociais foi a edição do caderno “DC Documento – BR-101 Sul, a vida corre risco”.
Em oito páginas bem diagramadas e fartamente ilustradas com fotos, tabelas e
infográficos, o suplemento foi encartado na edição do dia em que o ministro chegaria
a Santa Catarina para vistoriar o trecho cuja licitação para duplicação foi suspensa.

Para contar a novela da rodovia federal, a equipe de dez profissionais do DC
(quatro repórteres, dois diagramadores, um produtor, um editor e dois repórteres
fotográficos) fez um amplo reconhecimento do trecho em discussão. Além da
cronologia dos fatos recentes e de placares sinistros das mortes ocorridas mês a
mês de 2001 para cá, o DC Documento listou os pontos mais perigosos e apontou os
erros e acertos na duplicação do trecho norte do estado. As impressionantes cenas
de metal retorcido captadas pelas lentes dos fotógrafos foram habilmente colocadas
nas páginas, todas coloridas. Para mostrar que aquilo não era brincadeira, já no
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começo do suplemento, um box trazia as últimas promessas políticas sobre a obra.

Sob o título “Autoridades não cumpriram a palavra”, vinham declarações de
outros titulares da pasta dos Transportes desde 1997. A iniciativa tinha endereço
certo. Tanto é que, além do material noticioso, o DC Documento trazia diversos
anúncios com “ recados” ao ministro visitante. Uma amostra de como os
departamentos editorial e comercial podem trabalhar articulados para produzir
um bom produto para o leitor...

Balanço de férias 1

Há exatamente um ano,o MONITOR DE MÍDIA analisou os cadernos de verão
editados no mercado catarinense. A principal conclusão era de que a fórmula parecia
esgotada, que as editorias responsáveis se mostravam cansadas e que faltava
ousadia neste tipo de jornalismo. Se a crítica chegou ou não às redações não se
sabe. O fato é que tanto Diário Catarinense quanto A Notícia mudaram
completamente seus projetos de temporada, alterando formato, periodicidade e
conteúdo. No DC, o “Diário de Verão” virou “Revista de Verão”, com páginas
grampeadas e mais delgada, o que facilita o manusear. Se antes o caderno era um
esforço diário, desta vez optou-se por fazer uma publicação mensal que circula de
dezembro de 2002 a março deste ano. Em A Notícia, o “AN Verão”, que também
rodava todos os dias tornou-se semanal, saindo às quintas, foi rebatizado: “A Notícia
de Verão”. Entre as modificações, a coordenação de Rodrigo Thomazzi, herdeiro do
proprietário do AN, e o encarte do “CirculANdo”, jornal (?!) de 4 páginas com 4
colunas sociais ocupando todo o conteúdo editorial. A fórmula dos cadernos de
verão estava mesmo falida ou questões comerciais apressaram as mudanças para a
temporada? O leitor ganhou com isso? O tempo vai dizer, e talvez no próximo verão
se possa ter uma resposta mais certa.

Balanço de férias 2

Na última edição de 2002, enfocamos as manchetes como traços da identidade
dos jornais locais. Entre os apontamentos, salientamos a preocupação do Diário
Catarinense de reforçar graficamente algumas palavras dos títulos causando
sensação nos leitores. Virou o ano e virou-se uma página no jornalismo local: o DC
fez ligeiras alterações no seu projeto gráfico, abandonando as titulares em corpo
maior, dando mais espaço às fotos e chamadas. Nas internas, reformou graficamente
o “Variedades”, que ganhou mais cor e mais detalhe, além de novos (e notórios)
colunistas.

BESC, uma novela

Nem bem os novos governos estadual e federal esquentaram as cadeiras e o
velho assunto da privatização do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) veio à
tona nos jornais. Na segunda semana de janeiro, a novela rendeu nada menos que
três manchetes principais em A Notícia: “Mantida privatização do Besc” (terça-
feira, 14); “Empresários defendem venda do Besc” (quarta, 15); “A privatização do
Besc não é assunto fechado, diz FMI” (sexta, 17). Em meio ao jogo de empurra e
diz-que-diz, o leitor e o correntista ficaram virando os olhos de um lado para o
outro, como torcida em partida de tênis...
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Edição 27 - 01/03/2003

Editoriais oscilam entre a crítica
e o aplauso ao governo

 

  Mordendo e assoprando

  O governo Lula começa o ano nas páginas dos jornais catarinenses entre o
aplauso e a crítica. Levantamento feito pelo MONITOR DE MÍDIA aponta que em
fevereiro as expectativas sobre as reformas, a alta dos juros e as contradanças na
política ganharam os editorias do Diário Catarinense, de A Notícia e do Jornal de
Santa Catarina. Em todos eles, as tímidas opiniões das empresas jornalísticas se
mostram esperançosas em relação aos novos rumos do país e, ao mesmo tempo,
reticentes com os percursos que a sociedade vai fazer nos próximos meses.

  Este comportamento pendular revela uma tendência nos jornais
contemporâneos: cada vez mais, eles renunciam à força dos editoriais para
manifestarem suas opiniões, para exercerem a crítica. Poucos são os casos em que
os proprietários e controladores de jornais deixam claros seus apoios; raras são as
vezes em que os editoriais reencarnam a coragem de antes. Com isso, o editorial,
enquanto gênero textual e instituição jornalística, acaba se diluindo...

  Regional e moderado

  Em 25 edições analisadas do Jornal de Santa Catarina, de 1º a 25 de fevereiro,
observou-se a veiculação de dez editoriais acerca de assuntos relacionados ao
governo de Luís Inácio Lula da Silva. A proporção é grande se se considerar que o
Santa é um jornal regional, cujo alcance não chega a exceder a região de Blumenau:

  Edição           Título do Editorial 

 3 de fevereiro  Mudança de mentalidade

 4 de fevereiro  A indústria naval

 5 de fevereiro  Reprise melancólica

 11 de fevereiro Opção pela austeridade

 13 de fevereiro Gestão pesqueira

 14 de fevereiro Apoio ao pequeno negócio

 15 e 16 de fevereiro  O mutirão contra a fome

 18 de fevereiro  Parceria para a mudança

 24 de fevereiro A reação do Planalto
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  Em dois exemplos, o editorial se relaciona temas regionais com o novo
governo federal, e ambos ligados à atividade marítima: “A indústria naval” e “Gestão
Pesqueira”. No primeiro, há uma visível valorização dos recursos navais da região,
especialmente os do município de Itajaí, onde, vale lembrar, o Santa circula com
um caderno especial. Estaleiros como o Eisa e o Detroit Brasil, sediados na cidade
e considerados dois dos mais importantes do país, são citados como possuidores de
know how no fabrico de embarcações de grande porte.

  O editorial se detém de maneira extensa demais, até, no fato de ambas as
empresas produzirem navios para transporte de combustíveis e rebocadores,
respectivamente. É, porém, somente no penúltimo parágrafo que o assunto remete
ao governo Lula. O trecho diz: “Há outro desdobramento da questão: o estímulo à
indústria naval concorreria igualmente para o sucesso de projetos do governo federal
de estímulo ao setor pesqueiro, tema que ??...?? deverá receber ao longo do governo
Luís Inácio Lula da Silva acurada atenção”.

  Quanto ao texto “Gestão Pesqueira”, é citado o nome de José Fritsch, a cargo
da Secretaria Nacional de Pesca. Mesmo assim, o editorial melhor caberia na
classificação de artigo/análise, devido aos números e porcentagens que traz, sem
contar um citação entre aspas de quatro linhas, de um professor do Centro de
Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (CTTMar) da Univali. O editorialista
renuncia ao seu papel de opinar e mais traça comentários esparsos, no limite da
informação.

  Tais características, que acabam limitando o espaço opinativo dos editoriais,
podem ser observadas também em outros exemplos. O que mais chama a atenção é
o primeiro do mês a tratar do governo, “Mudança de mentalidade”. O editorial
inicia tratando de “deformações de renda no Brasil”, como se estas se devessem
mais a “anacronismos internos” do que “possíveis efeitos de globalização”. É citado
o nome de José Pastore, professor da Universidade de São Paulo (USP). Lula aparece
em seguida. Seguem-se dados, num segundo parágrafo, os quais vão da proteção
previdenciária aos critérios para a admissão de candidatos com poucas chances em
universidades públicas.

  No penúltimo parágrafo, faz-se mais visível a crítica ao setor público. Ao
fim, é dito: “O mundo e o Brasil, porém, mudaram radicalmente nos últimos anos,
principalmente em conseqüência da revolução tecnológica dos anos 90. No momento
em que o governo recém-empossado reitera a disposição de levar adiante as
reformas previdenciária tributária e mesmo a trabalhista, os brasileiros precisam
aproveitar para dar um salto de qualidade. É a forma de se adequarem aos novos
tempos, permitindo que as vantagens de poucos possam ser transformadas em
benefícios de muitos”. Algo que, visivelmente, não apresenta propostas ou faz
exigências de atitudes concretas por parte do governo ou da população.

  Desse modo, pode-se perceber também que os editoriais transitaram numa
crítica moderada ao governo, às vezes com certa reserva diante de resoluções, às
vezes com apoios visíveis. É o caso, por exemplo, de “A reação do Planalto”, que
chega a lembrar texto de economia, pelos números, instituições e taxas citadas. O
editorial trata do aumento dos juros, ao mesmo tempo em que a atividade produtiva
se vê restringida. Ao fim, o apoio vai à atitude de Lula, de fazer também contenções
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de tarifas públicas, na tentativa de evitar o aparecimento da inflação.

Para não dizer que não há material coerente e estritamente opinativo, vale
citar o caso de 5 de fevereiro, com “Reprise melancólica”. O editorial discorre sobre
o troca-troca de partidos feito por muitos políticos neste começo de novo governo.
Não só condena a prática, como também explicita que se trata de um “desrespeito
à vontade do eleitor manifestada nas urnas”. Mais adiante, o editorial chega a
convocar a população, frente à infidelidade de certos partidários: “Aos cidadãos
mesmos se deveria conferir a prerrogativa de cassar os infiéis, já que parece evidente
que tais desertores, se não ferem a norma legal específica, ofendem claríssimos
princípios constitucionais ??...??. Nada seria mais justo ou mais legítimo”.

Com isso, o posicionamento do Santa mostra-se claro diante do assunto tratado.
Entretanto, um caráter brando pode ser atribuído ao material por não citar partidos
ou políticos diretamente, com exceção do PFL. Em certo trecho, quanto à condenação
da “promiscuidade” política, é dito: “É o que antecipa o presidente do PFL, senador
Jorge Bornhausen, que em entrevista anunciou que irá processar por perdas e danos
os trânsfugas da sua grei”. Citação desnecessária, em se tratando de um espaço que
deve ser fundamentalmente opinativo e não veículo para as declarações de outrem.

Repetindo editoriais

No caso do Diário Catarinense, a política da empresa chega até a engessar os
editoriais de seus jornais. De maneira geral, os textos seguem até mesmo uma mesma
estrutura, como se uma fórmula estivesse sendo aplicada. É a receita do editorial. De
acordo com a análise realizada, os editoriais do DC iniciam com uma análise conjuntural,
seguem descrevendo a situação do país e as novas políticas implementadas - geralmente
concordando com elas – e terminam com uma cobrança, uma repreensão ao governo e
um aviso à sociedade, para que não esqueça das promessas de campanha. Quer dizer,
vai-se da análise do passado ao presente, oscilando entre a esperança e a crítica.

Acompanhadas as edições dos dias 17 a 25 de fevereiro, este MONITOR
contabilizou oito entre nove editoriais enfocando as ações do governo Lula.

   Edição  Título do Editorial

 17 de fevereiro O vento das reformas

 18 de fevereiro  Parceria para a mudança

 19 de fevereiro Privatização do BESC e a rotina da incerteza

 20 de fevereiro Largada para as reformas

 21 de fevereiro Impasse de alto custo

 22 de fevereiro A reação do Planalto

 23 de fevereiro Modernização trabalhista

 24 de fevereiro A reação de Brasília
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De maneira extensiva, o Diário Catarinense dá credibilidade e legitimidade
ao governo, não só ao presidente da república, mas a todos os ministros e concorda
com a maioria de suas decisões. É o que se vê, por exemplo, na edição do dia 24:
“Para José Dirceu, uma combinação de juros altos e aumento dos preços
administrados ‘ é evidentemente insuportável pelo país ’ , no que aliás lhe assiste
inteira razão”. Ao mesmo tempo em que abençoa o governo, tenta entender o porquê
dos juros altos e da lentidão das reformas, mas relembra o leitor das promessas de
campanha e até assusta, dizendo que “para alguns dos especialistas, o Brasil está
ingressando num período de 10 a 12 meses de estagnação econômica”. Uma previsão
um tanto precipitada, já que não se sabe se os ajustes do governo recente vão levar
tanto tempo, sem crescimento econômico em nenhum setor. No final do editorial, o
Diário tenta concluir dizendo que o governo está no caminho certo, mas falta começar
a enfrentar mais os desafios: “Não custa lembrar que os juros só serão realmente
mais baixos no momento em que se reduzir o rombo das contas públicas. E que
isso somente se obterá mediante reformas estruturais ousadas, a começar pela
reforma previdenciária”.

Não bastasse isso. O DC repete os editoriais. Sim, se em 22 de fevereiro, um
sábado, vem com “A reação do Planalto”, dois dias depois, traz “A reação de Brasília”,
texto idêntico ao anterior em 80% das suas linhas. O que diferencia um do outro
são descrições mais minuciosas – quando nomina os especialistas financeiros que
não prevêem crescimento – e a declaração mais clara de apoio ao governo. No sábado,
o editorial termina com “É correta, pois, a opção do governo Lula”. Na segunda,
não aponta a correção, mas frisa a necessidade da conclusão das reformas para que
os juros baixem. No Jornal de Santa Catarina, do mesmo grupo, a RBS, o editorial
da segunda reproduz um mix entre os dois textos.

Com tanto assunto por aí, por que um jornal como o Diário Catarinense repete
editoriais?

Poucas menções

Na ânsia de informar tudo o que é possível, tirando de cada fato detalhes que
vão da superficialidade até a essência, por muitas vezes perde-se a característica
fundamental da informação para dar espaço a formação de uma opinião. Enfocando
um fato em particular, o editorial mostra-se como a porta de entrada para o leitor
apreender as opiniões da empresa.

Na análise de 17 a 27 de fevereiro, A Notícia trouxe poucos editoriais enfocando
diretamente o governo Lula, mostrando-se mais preocupado em contextualizar as
questões de Santa Catarina de um modo geral.

Na edição do dia 22, “Busca de entendimento” trata do encontro em Brasília
entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os 27 governadores. O espírito do
texto mantém esperança no entendimento quanto às reformas, como pode ser
percebido no destaque: “Mesmo que a necessidade das reformas tenha se
transformado na obviedade nacional, existe uma enormidade de interesses a serem
equacionados”.

Mas ao mesmo tempo em que declara um clima otimista não deixa de criticar
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a lentidão na apresentação de propostas da equipe Lula, além da indefinição,
enquanto dividir a responsabilidade ou buscar consensos. Sem, porém, deixar de
afirmar que as queixas contra o governo já eram esperadas diante do fato de tratar-
se do PT, que acreditava que as reformas não saíam por falta de vontade.

Aniversário

Em 24 de fevereiro, o jornal A Notícia comemorou 80 anos de circulação: um
feito, a se julgar pelo mercado brasileiro de comunicação. Poucos são os diários
que chegam a esta idade, seja por insuficiência financeira, má gerência do negócio
ou fragilidade no projeto editorial. A Notícia chega aos 80 anos como o jornal de
maior tiragem do Estado – aumentou em 18% a distribuição no último ano -, com
prêmios importantes – venceu o Fernando Pini de Excelência Gráfica de 2002 – e
com uma grossa fatia da história da imprensa catarinense. Para se ter uma idéia, o
diário de Joinville foi o primeiro veículo de mídia impressa do Brasil a conseguir a
certificação ambiental ISO 14001, e ainda é o único jornal catarinense a vencer por
dois anos consecutivos o Prêmio Esso de Jornalismo – Região Sul.

Na edição de aniversário, o jornal dedicou quatro páginas à sua história, e
ainda editou suplemento de outras 40, com as principais notícias dos últimos 80
anos. Empregando 120 jornalistas e outros 400 profissionais ligados às diversas
etapas de produção do jornal, A Notícia tem sucursais terceirizadas em 14 cidades
do Estado.

Cultura no DC

Desde o sábado, 15 de fevereiro, o Diário Catarinense voltou a editar o “DC
Cultura”, suplemento que dedica mais matérias e reportagens para a área das artes.
A reedição é uma boa notícia para os leitores catarinenses que, há anos, pediam o
retorno do “DC Cultura”, bruscamente interrompido. Circulando aos sábados, o
DC recheia com mais informação o caderno “Variedades” que vem sofrendo uma
verdadeira reforma neste começo de ano: contratou novos colunistas, trouxe mais
cor às páginas e com o “DC Cultura” vem com mais informação, sem se esquecer
da prestação de serviço nos roteiros e seções. Na edição de 15 de fevereiro, o “DC
Cultura” trouxe uma entrevista de fôlego com o escritor Donaldo Schüller, tradutor
de James Joyce, e na semana seguinte, um especial sobre a festa do divino.
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Edição 28 – 15/03/2003

Carnaval domina o noticiário e o
leitor é quem samba

 

É comum se dizer que, no Brasil, o ano só começa mesmo após o carnaval, e
que o mundo pára durante os quatro dias de reinado de Momo. Os principais jornais
catarinenses levaram a sério esse chavão e a folia dominou as páginas na primeira
semana de março. Entretanto, enquanto alguns pulavam, muita coisa acontecia,
contrariando a lógica. No campo, por exemplo, o MST invadia diversas
propriedades; na Amazônia, o maior incêndio já registrado naquela floresta
consumia uma área de 300 km2; o FMI liberou dinheiro para o Brasil, houve prisão
de gente importante e as bolsas despencaram no exterior com medo de uma guerra
contra o Iraque. O mundo não parou para ver as escolas de samba desfilarem e
muitos jornalistas nem se deram conta disso. O resultado foi um show de cobertura
do carnaval e o quase esquecimento dos fatos da vida fora da avenida.

Empolgação desmedida

De longe, o Diário Catarinense foi o jornal que mais deu destaque ao carnaval
nas quatro edições do período. Para se ter uma idéia, no dia 1º de março, foram
dadas cinco páginas, enfatizando o assunto e deslocando o noticiário de outras
editorias para o meio da edição. Neste dia, embora a manchete dê conta do
cancelamento de 10,2 milhões de CPFs no país, a matéria correspondente aparece
só na página 17, ocupando apenas um terço do espaço e sem qualquer
contextualização do fato. Informações como o que ocorreria com os titulares de
documentos cancelados ficaram de fora.

No dia 3, o ápice: nove páginas para o carnaval. (Os concorrentes deram uma
página – Jornal de Santa Catarina – e três páginas – A Notícia -, respectivamente).
Apesar do alarde da manchete – “Carnaval violento tem 7 assassinatos na Grande
Florianópolis” -, a matéria não vai além de um terço da página sem dar a real
dimensão para o fato: 7 homicídios em 29 horas. A empolgação que contagiou a
redação na avenida não motivou os editores a mudar o enfoque da cobertura no
período. Como se o jornal quisesse preservar a festa e proteger o leitor da sensação
de insegurança. A folia ocupou as páginas, mas quem dançou mesmo foi o leitor
que não teve a informação na medida justa.

Segurando o bloco

Ao contrário do concorrente, A Notícia ofereceu uma cobertura mais séria,
contida no entusiasmo e preocupada com o equilíbrio das edições. O diferencial foi
a busca por um noticiário que contemplasse desfiles e concursos, movimento nas
estradas e nos balneários, memória e origens do carnaval em Santa Catarina. As
letras dos sambas-enredo ficaram de fora, diferente do que fez o DC. E sobrou
espaço para outros assuntos, como a prisão do ex-deputado capixaba José Carlos
Gratz, reportagem bem contextualizada que trouxe antecedentes e retranca de
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apoio.

A redação do AN só caiu na folia mesmo na quarta-feira de cinzas, na edição
do dia 5 de março, quando estampou “As melhores do carnaval em Santa Catarina
e São Paulo”, com fotos e confete na capa. No miolo, destaques para o Pop Gay e
para a campanha da fraternidade que tradicionalmente inicia o período da
quaresma. O entusiasmo foi prenunciado na edição do dia 4, quando o jornal ocupou
mais da metade da capa com manchete e fotos eufóricas sobre as escolas campeãs.
Para a segunda dobra do jornal, foram deslocadas a chamada “Florianópolis tem
outra madrugada de violência” e uma foto de acidente que feriu três pessoas na
BR-101. A escolha do capista foi clara: privilegie-se a festa em detrimento da
insegurança.

Sem água e Sem-terra

Regional por vocação, o Jornal de Santa Catarina não deixou de cobrir a sua
área no carnaval e até conseguiu reservar espaço para os fatos do Brasil e do mundo.
A difícil tarefa de equilibrar os noticiários foi bem cumprida pelo diário de
Blumenau que relatou a violência no Rio de Janeiro nos dias que cercaram o
carnaval, a morte da cantora Cely Campello e as movimentações do MST. Os
militantes deixaram o acampamento de Gaspar na véspera do carnaval e ocuparam
uma outra propriedade em Araquari no dia seguinte. Outras invasões se deram em
outros estados brasileiros. O Santa não se deslumbrou com as lantejoulas e deu
ainda a queda das bolsas de valores internacionais com medo de Bush, o disparo
do preço do petróleo e a liberação de US$ 4,6 bilhões do FMI ao Brasil.

Na sua área de cobertura, o jornal relatou o drama de quem ficou sem água
por cinco dias em Itajaí e Navegantes. O rompimento de uma adutora deixou 150
mil pessoas sem água durante todo o carnaval, em dias de verão com temperatura
na casa dos 30º. O assunto foi manchete na edição conjunta dos dias 1º e 2 e chamada
de capa no dia 3. Entretanto, o jornal atravessou no samba com o leitor: a matéria
que trata do assunto na edição de segunda é apenas uma versão ligeiramente
modificada da de sábado e domingo. Isso se percebe pela repetição dos dados e
pelo uso das mesmas declarações das fontes ouvidas anteriormente. O jornal, na
verdade, requentou o material, adicionando apenas a promessa do restabelecimento
do serviço. Se o leitor estava agoniado com a falta d’água, ficou pior com a falta de
informação.
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Edição 29 – 01/04/2003

Conflito mostra que falta um
padrão de cobertura

 

Os primeiros dez dias de conflito no Iraque demonstram nas páginas dos
jornais que as empresas de comunicação ainda não investiram suficientemente para
ter um perfil para coberturas de fôlego como esta. Não há um padrão nítido do que
é importante informar. Não há um entendimento pleno do real interesse do leitor
local em consumir estas informações.

  Com isso, os pequenos jornais – como é o caso dos três diários mais lidos em
Santa Catarina – reproduzem um jornalismo que não tem a cara do seu leitorado,
que se distancia da realidade regional e que pouco ou nada acrescenta do que
mostra a TV e a internet. Assim, o jornalismo oferecido fica a reboque das agências
internacionais, a apuração das informações torna-se praticamente impossível e o
relato se mostra duro, tacanho. Correspondentes são espécimes raros, analistas
não são convidados a escrever e a opinar sobre os movimentos no front e mesmo
matérias com a repercussão local são deixadas de lado.

É evidente que não se pode exigir que os jornais daqui – que juntos diariamente
não somam 100 mil exemplares – ofereçam uma cobertura como a dos grandes
jornais. Entretanto, uma análise de onze edições (de 16 a 27/3) aponta para alguns
deslizes que podem muito bem ser contornados com criatividade e nitidez de
critérios de edição.

Cobertura abrangente, mas sem assinaturas

A Notícia passou a destinar mais espaço ao conflito a partir do dia 18, dois
antes da invasão. O diário de Joinville dedica duas páginas em média por edição
para a cobertura, e a partir da sexta-feira, 21, modifica o layout das páginas da
editoria Mundo, adotando selo especial para o assunto e calhas laterais, por onde
escorrem pequenas notas informativas. A imensa maioria – ou senão a totalidade –
dos textos vêm de agências de notícias, preferencialmente da Associated France
Press. A exceção ocorre em 23 de março, quando textos da Associated Press entram
nas páginas do jornal catarinense.

De um modo geral, a cobertura oferecida pelo AN é abrangente, aprofundada
e com uma nítida preocupação de trazer todos os principais fatos que circundam o
confronto no Iraque. As fotos também vêm das agências noticiosas internacionais
(AFP) e dão a carga dramática que ilustra o acontecimento. Entretanto, se as páginas
de A Notícia são bem editadas, falta a elas personalidade, assinatura, originalidade.
Isto é: todos os textos têm um perfil seco nas narrativas, diretos nos relatos e frios
na descrição dos fatos. Não há textos assinados. Não há vestígios de repórteres. O
jornal também não conta com correspondentes especiais, enviados para Bagdá e
arredores. O leitor recebe as informações que se mostram quase protocolares,
burocráticas, rígidas. Uma única exceção foi detectada em 24 de março – “Vida
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continua, apesar das bombas em Bagdá” -, texto que faz uma descrição menos
objetivista da realidade iraquiana, mas que permanece sem assinatura do repórter.
Neste caso em particular, valia a menção ao autor, já que se trata de uma visão de
testemunho, de um relato particular daquele momento.

No mais, as matérias têm um tom majoritariamente declaratório, um problema
do ponto de vista jornalístico, já que versão não é fato. Isso permite que cada edição
abrigue um tiroteio de números errados, de previsões não verificáveis e de factóides.

ercebe-se, no entanto, uma certa descarga emotiva nas capas do jornal. Desde
o ultimato de Bush – no dia 18 – as primeiras páginas trazem manchetes sobre a
guerra e em letras garrafais, maiúsculas do começo ao fim. Fotos são abertas em
cores, ocupando de quatro a seis colunas, preenchendo a primeira dobra do jornal
de fora a fora. Nas onze edições analisadas por este MONITOR (de 17 a 27 de
março), em nove foram estampadas fotos sobre o conflito.

Embora esteja equilibrada e cuidados, a cobertura de A Notícia cometeu duas
mancadas na primeira semana de guerra: no dia 16, nas páginas B6 e B7, há matérias
sobre os países vizinhos do Iraque que apontam os problemas já enfrentados, mas
o leitor não encontra informações sobre as possíveis conseqüências da guerra para
a região. Outro escorregão: no dia 21, o jornal publica dois textos com as mesmas
informações: “UE afirma não ter consenso” (A16) e “Líderes da UE discutem crise,
´mas sem consenso´” (A18).

Só RBS marca posição nos editoriais

O cenário mundial desperta o pipocar das diferentes opiniões, e como já
afirmava John Stuart Mill, “se toda a humanidade, com exceção de uma pessoa,
tivesse uma dada opinião, apenas essa pessoa tivesse opinião contrária, a
humanidade não teria mais razão em silenciá-la do que ela à humanidade”. Neste
contexto ao redor do mundo as posições anti-guerra expressam-se sob diferentes
formas: antes do conflito começar no Iraque, The New York Times trouxe em editorial
que não desejava a guerra; artistas como Tim Robbins e Barbara Streisand, Sheryl
Crow, Lou Reed, Martin Sheen e Susan Sarandon se manifestaram contra o conflito
– sofrendo represálias, inclusive - e a MTV norte-americana chegou a recusar
comerciais sobre a guerra. Por aqui, a MTV brasileira destoou e se colocou
declaradamente contrária à intervenção norte-americana, proclamando isso em
diversos programas da sua grade.

Independente da natureza deste acontecimento, o expressar de opiniões pelos
jornais ocorre principalmente através dos editoriais, que manifestam as posições
políticas das empresas jornalísticas. No contexto catarinense, o Jornal de Santa
Catarina e o Diário Catarinense assumiram seu repúdio à guerra, como pode ser
percebido no editorial de 16/03 (“Uma nova ordem mundial”): “Homens e mulheres
de boa vontade, que representam a parcela mais expressiva da Humanidade, não
podem e nem devem conformar-se com a opção pela barbárie, quando ainda não se
esgotaram todas as alternativas civilizadas”. Esta postura, tomada desde o período
que antecede a guerra, permanece ao longo dos dias seguintes. Um exemplo é o
editorial de 19/03 (“A primeira baixa”): “Confirma-se mais uma vez, que a civilização
ainda não atingiu um estágio em que prevalecem os interesses gerais e a
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racionalidade” (...) “a comunidade humana olha, impotente e desarmada a
concretização de seus piores temores”.

Enquanto os jornais do Grupo RBS deixam transparecer suas posições, o
concorrente A Notícia permaneceu de certa forma indiferente ao assunto, destinando
o espaço opinativo para outros assuntos. No período de 16 a 25 de março, percebeu-
se que em apenas uma ocasião o jornal marcou posição, tratando do assunto: “A
barbárie da guerra”, de 21 de março. O tom é resignado e nada comprometedor:
“Já que houve falha na luta pela paz, que pelo menos a guerra se encerre rápido e
com o menor número possível de vítimas. É a esperança que resta ao mundo”. Mais
parece que AN não quer se envolver tanto com o conflito, que este é distante da
realidade local e que os 10 mil quilômetros que nos separam dos bombardeios
nada acrescentam aos nossos dias.

Um diferencial importante

A imprensa catarinense, a exemplo de outras fora do eixo Rio-São Paulo, ainda
padece de uma certa falta de personalidade na cobertura de fatos internacionais.
Geralmente, os acontecimentos são tratados de forma muito distanciada com pouca
ou nenhuma correlação local. O contexto se dilui, antecedentes não são mencionados
e o leitor se perde num emaranhado de dados que pouco lhe afetam diretamente.

Tentando contrariar uma tendência como essa, o Diário Catarinense vem
tentando imprimir uma marca nas páginas que dedica à invasão ao Iraque. Contando
com um correspondente internacional – Oziris Marins -, o jornal corre atrás dos
fatos, mesmo estando bem longe de Bagdá. O repórter está em Amã, capital da
Jordânia, e ainda não conseguiu chegar ao olho dos bombardeios. Mesmo assim –
e tendo que produzir reportagens para os veículos de rádio, TV, internet e impressos
do Grupo RBS – o jornalista envia notícias diariamente desde 16 de março. No
início, seus relatos eram bem vagos, mas depois, a densidade do trabalho foi
crescendo, chegando, inclusive, a entrevistar o ministro de Relações Exteriores da
Jordânia, vizinha ao conflito.

As dificuldades, percebe-se, são muitas: encontrar quem possa falar sobre os
ataques, comparar versões, descartar informes parciais. Tudo em tempo hábil, com
um fuso seis horas adiantado, poucos recursos – afinal, manter um correspondente
a 10 mil km de distância não é nada barato – e muito trabalho.

O DC vem dando cinco páginas em média por edição, começando na página 4
e se estendendo pelo início do jornal. A guerra alterou a rotina da redação, alargou
alguns fechamentos, empurrou algumas editorias ao longo do jornal. Um padrão
gráfico foi criado para a cobertura e adotado a partir do dia 19. Sob a expressão
“CONFLITO NO GOLFO”, o selo traz foto de Saddam Hussein ao lado de uma
mira e frases, de todos os lados, desde Bush, Hussein, soldados, etc...

Ainda no esforço de dar a guerra com um olhar brasileiro, o DC conta com o
jornalista Marcelo Rech (da Agência RBS), que produz textos mais interpretativos,
análises do conflito. Com a experiência de quem cobriu a Guerra do Golfo em 1991,
Rech faz correlações com o passado, oscilando entre a crítica (“Beirando a demência
política, George Bush já demonstrou que não está preocupado com relações
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públicas”) e a análise das estratégias (“...os arquitetos da propaganda do Pentágono
ansiavam desesperadamente pelas cenas de civis iraquianos confraternizando com
tropas norte-americanos”, o que não aconteceu). Os quatro artigos veiculados de
16 a 27 de março são: Contos da carochinha no Iraque (dia 19), Cirurgia com martelo
(21), A batalha dos desertores (22), O inimigo fogo amigo (26). A presença dele e do
correspondente dão à cobertura do DC um diferencial importante, fundamental
para quem quer acompanhar a guerra com profundidade e sensibilidade de quem
está perto do fogo cerrado. Diferente da frieza encontrada no competente concorrente
A Notícia.

Mentiras de guerra

1º de abril é o Dia da Mentira. Para celebrar a data, nada melhor do que rever
as primeiras mentiras desta segunda Guerra do Golfo. A primeira foi a cena que
antecedeu o pronunciamento do presidente George W. Bush na noite da deflagração
do ataque: penteado diante da câmera, deixava um risinho escorrer do canto da
boca, quando falava com assessores. Quando terminou de ensaiar o discurso, a
luzinha da câmera acendeu e Bush trancou a cara, fazendo um ar grave. Silêncio
no estúdio, a guerra estava começando.

Outras mentiras: os jornais deram que o vice de Saddam estaria morto, os
oficiais previram que os bombardeios não durariam cinco semanas, a imagem de
Saddam na Tv podia ser um sósia, pilotos americanos caíram no rio Tigre, cidadãos
iraquianos teriam se rebelado contra o próprio exército em Basra, soldados haviam
encontrado uma fábrica de armas químicas. Os desmentidos se deram nos dias
seguintes: Saddam e sua cúpula ainda estão vivos, iraquianos ainda não lincharam
seus inimigos e a justificativa para a invasão ainda não apareceu.
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Edição 30 – 15/04/2002

Imprensa repete vícios na
cobertura da violência

O Iraque é aqui. Pouco mais de uma semana do conflito ao Oriente Médio, os
jornais catarinenses se voltaram para os problemas regionais e as manchetes –
antes em letras garrafais e alusivas à invasão – passaram a enfocar a realidade
local. E o que se percebe é que os mesmos vícios apontados por este MONITOR DE
MÍDIA na análise da cobertura de guerra pelos pequenos jornais se repetem quando
o assunto é violência urbana. Novamente, pairam sobre as páginas dos diários a
desinformação, deslizes éticos, falta de equilíbrio, ditos e desmentidos.

  De olho em dez edições do Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa
Catarina, de 1º a 10 de abril, quis-se observar como se comportam os principais
jornais do estado quando uma (nem sempre) silenciosa guerra se espalha pelas
ruas. O que o jornalismo pode ou deve fazer diante de tais casos? Apenas noticiar
fria e resumidamente, em notinhas, que houve mais uma vítima de homicídio? Pode
ou deve questionar com profundidade a violência que assola localidades? Não
estaria o jornalismo tornando-se um espetáculo da violência, uma segunda
violência, desta vez proferida ao leitor, ao tratar de casos de polícia? Ou violência
maior seria omitir a violência? O diagnóstico que segue tenta mostrar um pouco de
como os jornais catarinenses vêm se comportando frente a tudo isto.

  Não é só no Rio de Janeiro que a violência preocupa e interfere no cotidiano
das pessoas. Embora lá, a situação pareça crônica, surtos de homicídios, abusos
sexuais, assaltos, muitos dos quais relacionados ao tráfico, passam a causar alarme
também em Santa Catarina. Os números não deixam mentir. Foram mais de 50
homicídios só em Florianópolis neste ano. Quanto ao número de abusos sexuais,
não se trata de exagero: são 78 ocorrências em 2003. A Operação Escorpião, por
parte da polícia, em um mês de buscas em morros da capital e de cidades como
Joinville, apreendeu 20 armas de fogo, munições, drogas e cerca de 20 mil reais.

  Os dados não param por aí. A comunidade Chico Mendes, também da capital,
teve casas metralhadas por pessoas ligadas ao tráfico na noite de 5 de abril. Uma
menina de 6 anos sofreu tentativa de estupro e foi morta por primo. Na escola,
garoto de 14 anos esfaqueou outro de 16. Na universidade, ex-aluno espancou
professor. Em via pública, um carro ultrapassou caminhão pela direita, atropelou
mulher com carrinho de bebê: a criança morreu na hora e o veículo fugiu.

  Divergência nas informações

  Em geral, o que se percebe é que a cobertura da (in)segurança pública é
moderada, descritiva, na maioria dos casos resumida e baseada em boletins de
ocorrências. Entretanto, há aspectos que deixam a desejar e que precisam ser
observados com atenção.
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  A tentativa de estupro seguida de morte de uma menina de 6 anos, no começo
de abril, trouxe algumas contradições entre os jornais. Enquanto o jornal A Notícia
do dia 1º traz o caso logo no topo da página A15, na seção de Polícia, nos dois
concorrentes do grupo RBS, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, o assunto
tem um destaque secundário. A precipitação, contudo, soma algumas falhas.

  A matéria publicada em AN traz uma foto em proporções consideráveis onde
se vê a garotinha junto do pai. O título é: “Menina estuprada e morta em matagal”.
Há trechos de impacto na matéria. Um deles diz que a garota foi “arrastada para
um matagal, foi estuprada e espancada até a morte”. Mais adiante, é dito que “o
corpo da menina estava ensangüentado e mostrava sinais de estupro e
espancamento” e que havia no local “um preservativo usado, a embalagem, e uma
camisa rasgada”.

  Tanto o Santa como o DC acrescentam ainda que “a menina tinha panos
dentro da boca” e que a garota havia sido morta por alguém próximo a ela. Embora
o texto se repita nos dois jornais do grupo RBS, os títulos diferem do concorrente
AN. O Santa traz: “Menina de seis anos morre estrangulada”, e o DC: “Corpo de
criança encontrado no mato”. Ao fim da matéria, é dito que ainda está para ser
confirmado se a menina sofreu ato sexual ou não.

  As edições do dia seguinte esclarecem o fato. Não se tratava de dois suspeitos,
conforme as matérias do dia 1º, e sim de um primo de 19 anos da garota. Em
declaração ao jornal AN, ele confessa que não chegou a estuprar a menina. As
investigações também concluem que não. Do mesmo modo, ela não foi “espancada
até a morte”, mas sim foi sufocada e morreu com um tiro de espingarda de
chumbinho. Santa e DC trazem as mesmas informações, com um quadro explicando
os passos até a morte da garota e matéria que retrata a emoção do velório. Santa
ilustra com foto da ocasião, onde aparecem flores, pessoas e uma cruz ao fundo.
AN publica imagem na vertical do jovem praticante do crime, à qual se sobrepõe
um pequeno retângulo com foto da garota morta.

  Imprecisão e mais confusão

  Os números são indicativos de determinadas situações, podendo
conscientizar e ao mesmo tempo alarmar sobre determinados acontecimentos. No
entanto, há divergências entre matérias ou entre jornais em relação a isto. Pode
parecer irrelevante que A Notícia, no dia 9, traga a informação de que um garoto de
20 anos é 54ª vítima de assassinato na capital, ao passo que no DC o mesmo jovem
é considerado a 55ª vítima. O fato é que a falta de apuração e confirmação de dados
pode acrescentar vítimas a mais numa lista que, correta, já é alarmante.

  Outra discrepância foi notada entre AN e DC, no dia 10. Na matéria do
primeiro, “Adolescente é executado com tiro na cabeça”, a vítima é identificada por
iniciais (B.R.G.J) e é dito que “era usuário de drogas e tinha antecedentes criminais
por furto a residência e arrombamento de veículos”. No DC, o nome é dado por
completo (Bruno Rodrigo Gonçalves de Jesus) e é através de depoimentos do pai
do garoto que se sabe que passava horas fora de casa e que trabalhava na roça, sem
haver menção direta a crimes por ele cometidos. O garoto ia completar 15 anos no
dia em que foi assassinado e talvez se deve a isto a opção de AN de usar as iniciais
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do nome.

Falta de equilíbrio

  A seção de Polícia até parece condizer com a idéia de um espaço destinado
unicamente aos depoimentos oficiais. É praxe e é necessário levantar informações
junto da polícia para se saber das ocorrências, mas usar as informações repassadas
pelas delegacias sem qualquer contraponto ou investigação torna o jornalismo um
mero reprodutor de discursos.

  Matéria no Santa, em 10 de abril, intitulada “Professores da Furb acusa aluno
de agressão” traz um exemplo. O texto explicita que “revolta e insegurança cercam
parte dos alunos do centro de ciências da saúde da Universidade Regional de
Blumenau (Furb)”. Contudo, além do professor agredido e do delegado, é ouvida
uma única aluna, que dá declaração semelhante ao trecho da matéria.

  Outro texto, sobre a Operação Escorpião, movida pela polícia, também
apresenta apenas um lado do assunto. “Operação reduz criminalidade”, à página
37 do DC de 10 de abril, informa o “sucesso” da movimentação policial nos morros,
à caça de drogas, armas e suspeitos de envolvimento com o tráfico. Porém, quanto
ao quesito equilíbrio, a matéria ouve apenas a polícia. A voz da comunidade, que
em outras edições aparece em matérias sobre o mesmo assunto, desta vez é deixada
de fora.

  Nenhum aprofundamento

  O jornalismo pode exercer o papel de instância crítica frente aos
acontecimentos diários, ainda mais numa sociedade de massas. Isto pode muito
bem ser relacionado com a cobertura das seções de Polícia nos jornais. A
interpretação e a análise de fatos também é bem vinda, ao lado do simples noticiar.
Peguemos dois casos citados nesta edição: o da menina morta depois de tentativa
de estupro e, novamente, a Operação Escorpião.

  No primeiro, os jornais até chegam a noticiar, em edições seguidas ao crime,
que o seu autor foi encaminhado ao presídio e que possivelmente seria mantido
separado de outros detentos, pelas provocações sofridas. Os jornais não se
preocupam em discutir com profundidade as causas e conseqüências psicológicas
de crimes como estupro ou pedofilia, por exemplo. Não é levantada a questão de
que, como no caso de um garoto de 14 anos que esfaqueou outro de 16 no pátio da
escola, a internação em casas para menores infratores pode ser uma segunda
agressão, desta vez ao agressor.

  Em relação à Operação Escorpião, é noticiado que 20 mil reais e que tantas
armas são apreendidas em morros onde o tráfico impera. Porém, o paradeiro de tais
apreensões não é sequer noticiado, quanto mais esclarecido. Os jornais atuam
notificando ocorrências, intervenções policiais, barbaridades ou outros
acontecimentos, mas não contextualizam a situação do tráfico nas comunidades
carentes, em relação à falta de lazer em tais locais, a pouca perspectiva de empregos,
à ausência de educação, saneamento básico e demais recursos.
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Os tiros continuam soando, as notícias não ganham a dimensão que têm, o
leitor não tem o contexto que cerca os fatos e o jornalismo fica, cada vez mais,
declaratório, oficial, sem um padrão crítico de cobertura. O Iraque é aqui, e as
vítimas estão espalhadas com jornais nas mãos.

Editoriais são raros, mas discurso é alarmista

Manuais de redação como os da Folha de S.Paulo e de O Estado de S. Paulo
definem editorial como “o texto que apresenta a opinião do jornal”, o espaço onde
as empresas jornalísticas manifestam seus pontos de vista. Analisando as edições
das primeiras semanas de abril, percebe-se que os jornais catarinenses pouco tratam
da curva ascendente de crimes no Estado. Mas quando o fazem, o tom é geralmente
agressivo, alarmista e de cobrança das autoridades competentes.

De 1º a 10 de abril, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina trouxeram
sete editoriais sobre a guerra no Iraque. O concorrente de Joinville, A Notícia, nem
mencionou o conflito. A “guerra urbana” teve pouco espaço nas páginas de opinião,
mas quando apareceu causou alarde. Nos jornais do grupo RBS, foram publicados
dois editoriais: no dia 1º - “A resposta do Estado” - e no dia 11 - “Segurança como
prioridade”. O primeiro afirma que “se o Estado não agir imediatamente (...) logo o
Brasil estará vivendo dias de terror como aqueles que constituem a rotina de nações
como a Colômbia”.

No dia 11, DC e JSC defendem que “de nada adianta perder mais tempo
perquirindo as causas sociais e econômicas que formaram o caldo cultural no qual
a criminalidade prosperou” e, mais adiante, “a prioridade é o restabelecimento da
segurança e da paz em nossas cidades do medo”.

Outros artigos opinativos se somam ao debate. O DC publica no dia 2 “O juiz
sem rosto” e o Santa, na edição conjunta de 5 e 6, “Crime, cultura e educação”. A
Notícia não publicou nenhum artigo relativo ao tema durante o período, mas trouxe
dois editoriais. “Jornal algum pode noticiar ainda que a segurança pública passou
a ser uma preocupação secundária dos brasileiros”, foi o que trouxe o editorial
intitulado “Esperanças e realidade” no dia 1º. Não se aprofunda no assunto, já que
este é apenas um dos muitos problemas apontados. No dia 10, o diário de Joinville
publica “Jovens infratores”, quando traz que “tais locais (as unidades de recuperação
de jovens infratores) se resume apenas à punição dos jovens, contribuindo para
que, assim que a liberdade for reconquistada, tenham em mente apenas a
criminalidade como caminho a ser trilhado”. Mais adiante afirma que “infratores
precisam ser punidos com severidade, independente da idade e das condições que
os levaram ao ato infracional”.

  Chamem o revisor!

  As empresas jornalísticas se atualizaram tecnologicamente, mas ainda não
perceberam que existem serviços que só podem ser feitos por seres humanos. Um
deles é a revisão dos originais antes de irem para as rotativas. Softwares de revisão
ortográfica deixam escapar uma série de equívocos. Em A Notícia, dois exemplos
flagrantes. Veja o título da matéria no alto da página A7 na edição de 4 de abril:
“Frente vai precionar núcleo de poder”. Seis dias depois, na coluna de Ricardinho
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Machado no suplemento ANCapital que circula em Florianópolis, a nota intitulada
“Besquiana” saiu duas vezes na mesma página, a 5. Derrapadas acontecem em
outros jornais, como o do próprio Sindicato dos Jornalistas. Na capa, a chamada:
“Decisão do TRF gaúcho e aumento da mobilização de profissionais e estudantes
nos estados dá um novo gás à campanha em defesa da regulamentação profissional”.
Desta vez, não foi a ortografia, foi a concordância verbal...
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Edição 31 – 29/04/2003

Farra-do-boi tem tratamento morno
nos jornais

 

Mesmo proibida há seis anos, a farra-do-boi ainda é realizada em várias
regiões do litoral catarinense. Como não poderia deixar de ser, equipes de jornalistas
e da Polícia Militar ficam à espreita das movimentações dos farristas na Semana
Santa, época em que a tradição é resgatada. Neste ano, as prisões dos fora-da-lei e
as apreensões dos animais voltaram às páginas da imprensa nacional, já que o
evento alcançou dimensões que extrapolam as fronteiras estaduais.

  Muito mais próximo das ocorrências e da polêmica que o assunto causa, os
jornais catarinenses apenas se limitaram a uma cobertura factual, bem concentrada
nos registros. Houve pouco aprofundamento nas matérias, com um ou outro resgate
histórico recente. Por outro lado, os textos estavam impregnados de um tom
alarmista, ressaltando a violência dos participantes da farra e a insegurança de
quem é contrária a ela.

  De maneira geral, os três maiores jornais locais parecem ter-se cansado de
cobrir um assunto que sempre se repete há anos. A correria atrás dos animais, os
protestos dos ambientalistas, a advertência de que a prática é ilegal, tudo isso já
foi exaustivamente tratado pelos meios de comunicação nos últimos tempos. Na
leitura dos jornais, a sensação que fica é a de que a cobertura ficou burocrática,
sem criatividade, apenas para atender a um compromisso do calendário jornalístico.

  Leitor se posiciona; jornal, não

  Observado o espaço dado para a farra-do-boi nas páginas de opinião dos
jornais catarinenses, este MONITOR DE MÍDIA analisou edições no período de 1º
a 21 de abril.

No Diário Catarinense, o assunto foi bastante tratado na seção de cartas. Nas
18 edições analisadas, foram publicadas 17 cartas sobre o assunto, a maior parte
com declarações que expressavam indignação. Exemplos não faltam. Uma carta
publicada no dia 7 traz: “A farra deixou (há muito) de ser cultura para tornar-se a
mais vergonhosa característica do folclore da Ilha”. Dois dias depois, pode-se ler:
“É inadmissível que ainda haja pessoas se divertindo com a farra do boi. Maltratar
um animal e gozar com isso os transforma em seres nojentos”. Na edição do dia 13:
“Para a crueldade não há justificativa. A farra do boi é uma tradição negativa, de
violência e desrespeito à vida”, e, mais adiante: “É preciso que o Ministério Público
tome providências urgentes no sentido de evitar a realização das cruéis farras do
boi”.

Enquanto os leitores tomavam posição, editoriais e artigos deixavam o assunto
de lado. Uma exceção ocorreu em artigo publicado no dia 18. Intitulado “O crime
da farra”, defendia que “explorar a irracionalidade animal é mais barato e rentável
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politicamente”.

No Jornal de Santa Catarina, foram publicadas quatro cartas. Três delas
criticavam a manifestação e outra afirmava que “Temos de mostrar que somos
coerentes. Se abolirmos a farra, temos que abolir também os rodeios, pois são maus
tratos de igual proporção”. Não há nenhum editorial ou artigo nas páginas de opinião
do Santa relacionado ao tema.

Conforme o espaço opinativo do jornal A Notícia, a impressão era de que a
farra não estava ocorrendo no Estado. O assunto não foi tema de nenhum editorial,
artigo ou carta. Uma explicação para ausência do assunto na seção de cartas pode
ser o pouco espaço destinado a elas. São publicadas, em média, duas cartas por
edição. Mesmo assim, nos dias 13, 17, 20 e 21, apenas uma ocupava tal espaço.

Informações desencontradas e consulta às mesmas fontes

Quanto ao conteúdo informativo, foram analisadas sete edições dos três
principais jornais catarinenses, de 15 a 21 de abril. A farra-do-boi é assunto já no
dia 15, com o flagrante do vice-prefeito de Tijucas, cidade onde a manifestação é
tradicional, participando da farra, e morte de um participante por motivo de
afogamento em Barra do Sul. Paulo César da Silva foi encontrado morto no dia 6 de
abril, quase uma semana antes.

  O jornal AN ressalta o fato da vítima ter morrido por afogamento quando era
membro do Corpo de Bombeiros e salva-vidas.

  O Diário Catarinense traz maior variedade de depoimentos sobre o assunto,
também no dia 15. Na matéria “IML libera laudo sobre morte”, a vítima é citada
primeiro como pescador para depois ser referida como bombeiro e salva-vidas.
São apresentadas três versões da morte, ouvidas entre a população. Primeiro, Paulo
César teria caído numa vala, ferido por um boi, e morrera afogado. Segundo, ele
teria nadado em uma vala e trancado os pés em algas. Terceiro, o boi caíra em uma
vala e a vítima teria tentado salvá-lo. Tanto em AN quanto no DC, a cobertura foi
informativa, sem tendência de opinião explícita ou condenações e denúncias. O
Santa não noticiou o fato.

No dia 17, o AN volta a falar do assunto, sem destaque, para divulgar a decisão
do delegado responsável pelo caso, garantindo que o bombeiro morrera por
afogamento. Em 18 de abril, o AN publicou uma matéria “Polícias reforçam ações
de combate a farra-do-boi”, de quase uma página, sobre o assunto. Como era sexta-
feira santa, o dia mais tradicional para a realização da farra, o jornal resolveu
destacar que a polícia estaria na capital e no litoral norte, áreas mais tradicionais,
com atenção redobrada. O texto citava todos os reforços solicitados pela polícia e
dizia que os praticantes seriam presos. Ao leitor era passada a impressão de que
estava tudo sob controle.

  De maneira geral, os textos publicados usaram de um tom imparcial e
informativo. Percebe-se que não são ouvidos farristas ou pessoas que defendam a
manifestação. Na maioria, são ouvidas pessoas com posição contrária ao assunto e
que se sentem inseguras com animais soltos pelas ruas. Movimentos ecológicos
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também são ouvidos. Embora no AN, por exemplo, seja ouvida sempre a mesma
pessoa (Halem Guerra, do Instituto Ambiental Ecossul e representante da Sociedade
Mundial para Proteção dos Animais).

  A pluralidade de fontes no período mostrou-se bastante reduzida e em vários
casos foram ouvidas apenas fontes oficiais. É o caso, por exemplo, de duas matérias:
“Farra do Boi desafia polícia” (19/4) e “Farristas enfrentam a polícia” (20/4), ambas
no Santa. É ressaltada a violência de farristas contra policiais, a cobrança de pedágio
de motoristas que passavam pelo local, para a compra de um boi, entre outros fatos.
A matéria também dá espaço aos desabafos da população que é contra a farra e,
muitas vezes, cala-se por medo de agressão por parte dos próprios participantes
da manifestação. “Farristas enfrentam a polícia” aparece na íntegra, no dia 20, no
outro jornal do Grupo RBS, o DC.

  Em geral, declarações de vítimas ou de moradores de regiões onde a farra é
praticada são bastante irrisórias em comparação às fontes oficiais, principalmente
a polícia.

  Além destes aspectos, a farra-do-boi não ocupou grandes espaços nos jornais
catarinenses. Os periódicos dedicavam um espaço de no máximo meia página ao
assunto, muitas vezes com fotos maiores que o tamanho das matérias, restando
desta forma um espaço mínimo à contextualização, ou melhor, à informação. Por
exemplo, a matéria da edição dos dias 19 e 20 do Santa, que ocupou
aproximadamente um quarto de página, ou então a matéria do A Notícia do dia 21,
em que a matéria ocupou meia página, mas o subtítulo “Barricadas” trouxe
informações em apenas 9 linhas.

Erramos

  Um erro de digitação deixou a manchete da última edição do MONITOR DE
MÍDIA um pouco confusa: Impressa repete vícios na cobertura da violência. Na
verdade, o correto seria “Imprensa repete vícios na cobertura da violência”. O
equívoco foi apontado pelo leitor Fernando Arteche.
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Edição 32 – 15/05/2003

Nos jornais, Dia das Mães rima com
consumo

 

Comerciantes adoram o Dia das Mães! A data é um segundo Natal em
negócios, e responde por 8% em média do faturamento anual no setor. Mesmo sem
dinheiro ou sem emprego, não há quem deixe de homenagear a própria mãe, com
uma lembrancinha sequer. É apostando nisso que o varejo investe em gordas verbas
publicitárias e a mídia lança suas luzes sobre a data. A questão é que, de maneira
geral, a imprensa embarca na euforia do comércio e acaba confundindo o que é
informação, o que é projeção de vendas, o que é propaganda travestida e o que é
formação de um instinto consumista coletivo. No Natal, acontece a mesma coisa.

  Atenta a esse comportamento, a equipe do MONITOR DE MÍDIA observou
os jornais catarinenses durante a semana que antecede o segundo domingo de maio.
E o que se viu foi um entendimento claro que o assunto é notícia de caráter
preponderantemente econômico. Assim, rende muito em matérias sobre o movimento
no comércio, os descontos e promoções e as expectativas de venda. É evidente que
outros ângulos da data são abordados, mas o jornalismo não deixa por menos: revela
seu apego à agenda e descamba para a mera preocupação financeira na medida em
que embarca na euforia do consumo.

Espírito consumista e madrastas no Diário

Ao longo de toda a semana que antecedia o domingo das mães, o assunto
esteve presente na editoria de Economia do Diário Catarinense, com matérias curtas,
recheadas de previsões de aumento de vendas e horários de funcionamento do
comércio. O jornal embarcou na onda do comércio e orientou sua cobertura para os
negócios no varejo.

Foi o que ocorreu no dia 6, p. 14, sob o título “Dia das Mães estimula os lojistas”,
na mesma página com “Frio encoraja projeções mais ambiciosas” e continuou por
toda a semana que antecedeu a data. Nas edições dos dias 8 – “Frio melhora vendas
para Dia das Mães”, dia 9 – “Lojista está otimista para Dia das Mães”, 10 - “Lojas
atendem hoje até as 18h”. E, na segunda, dia 12, “Comércio vende 10% mais no Dia
das Mães”. Dicas de presente também puderam ser encontradas nesta editoria. No
dia 6, além de um box com os preços e as lojas onde podem ser encontrados, o leitor
poderia encontrar outras possibilidades de presentear sua mãe no texto da matéria
ao lado, como no trecho: “Na loja O Perfumista, do Beiramar, é possível escolher os
itens e formar um kit com produtos de beleza e colônias”.

  Uma trégua ao consumismo desenfreado acontece a partir do dia 9, no fim
do prazo para comprar algum presentinho. A contracapa da edição traz “A cegonha
de bolsinha”, matéria que explica o funcionamento do projeto Capital Criança, que
orienta mães em maternidades de Florianópolis. O título tem como referência o
apelido que a enfermeira aposentada Salma Gecilda Cordini recebeu quando
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iniciou o trabalho de orientação e passou a entregar bolsinhas com termômetro,
álcool e sabão de glicerina para as mães. A matéria traz ainda histórias e declarações
das mamães atendidas pelo projeto.

No domingo, a saúde de mães e filhos esteve em pauta. Foram publicadas
duas matérias referentes ao assunto. “Uma relação de afeto entre mães e filhos”
abordava programas de incentivo ao aleitamento materno e “Ao longo de nove meses”
trazia cuidados que devem ser tomados durante a gravidez.

No Donna DC, a relação entre mães e filhos esteve presente na “Bela polêmica”
quando a foto da Garota de Ipanema com a filha na capa da Playboy foi comentada
e, mais adiante, em matéria de moda que apresenta três famílias catarinenses em
que mães e filhas trabalham juntas no ramo. Nas demais páginas do caderno, quem
teve espaço foram as madrastas. Elas, que “fizeram coisas que toda mãe faz”,
apareceram em quatro situações de relacionamentos que “não são relatos de ódio
ou ciúme, como nos contos de fada. Ao contrário. São, todas, histórias de amor”.

  Tema se espalha por todas as partes no Santa

O Dia das Mães começou a ganharas páginas do Jornal de Santa Catarina a
partir do dia 6. A página 7B, diagramada em cores, trouxe idéias para presentear
as mães. As opções iam de CDs a chocolates. Entretanto, a data só começa mesmo a
pautar o jornal no dia 9. Já no informe especial, p. 3A, a nota “Homenagem às
mães” noticia sobre a homenagem dedicada às mães realizada pelo Colégio SOS
de Blumenau, que ocorreu no dia 9 nas dependências da escola.

Na página de Economia, a matéria “Comércio espera vender mais no Dia das
Mães” trata de uma pesquisa realizada com 242 empresários do Estado, dos quais
24% pretendiam elevar as vendas entre 5 e 10%. O box com números localiza-se na
metade superior da página, exatamente na dobra, o que faz com que o mesmo se
confunda com a matéria seguinte. Ainda na página 6A, na mesma editoria, uma
nota “Lojas abertas amanhã” noticia a abertura dos estabelecimentos comerciais
em horários especiais em Blumenau.

A edição de sábado e domingo, dias 10 e 11, é a que traz o assunto de forma
mais densa, ou seja, o Dia das Mães já é assunto desde a capa, com “Amor de mãe
para filho” com foto das várias gerações de mães a partir da tataravó Wally. Os
artigos da edição também foram dedicados às mães na página 2A, “Retrato de
mulher” e “Às mães com amor”. O primeiro é da professora aposentada Rose Marie
Schadrack, que exprime seu amor à mãe através de trechos como “com os olhos
marejados de lágrimas, deixo para vocês este retrato de mulher, que não é outro
senão o retrato de minha mãe”. O segundo é do servidor público Natal Marchi que
homenageia as mães através de frases como: “É, pois, de justiça que nenhum filho
deixe essa data passar em branco”.

A matéria de capa é destrinchada na página 3B, editoria de Geral. Ocupando
quase totalmente a página, a matéria “Lembranças de quatro gerações” conta a
trajetória da família Wally Schoeninger de Rio do Sul, rumo à descendência, ou
seja, traz as cinco gerações de mulheres, a partir da matriarca Wally. A matéria tem
duas fotos, uma grande e outra menor, além de box com entrevistas com as mulheres
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protagonistas dessa história.

O suplemento Revista do Santa também dedicou um espaço considerável para
o dia das mães. Já na capa, o Dias das Mães ganhou espaço privilegiado. “Enfim
mãe”, a manchete, sobrepõe-se a uma foto que ocupa toda a página. Na seção de
Gastronomia, página 10, “Doce lembrança” traz receitas especiais para o almoço
de domingo. “Ao longo dos nove meses”, na página 6, traz diversas dicas de como
se manter bonita ao longo e depois da gravidez.

Em “Vitória contra a infertilidade”, páginas 8 e 9, a história de mulheres que
tiveram de enfrentar a infertilidade, através de tratamentos médicos sofisticados, e
só então conseguiram realizar o sonho de ser mãe. A matéria traz três fotos em
cores de Luciana Rubick com os filhos Nicolas e Jennifer, Regina Sabbagh com
Pierre e Bruna e Marilúcia com Caio e Sofia. Acompanhando a foto, os depoimentos
das mães. Por fim, na página 16, “Inspiração materna”, na seção de Televisão, trata
das mães das telinhas que se mostram em diferentes estilos. Há mães de todos os
tipos.

A Notícia concentra cobertura na economia

Repórteres e editores de A Notícia encararam o tema Dia das Mães como um
tour de force na área econômica. A preocupação com a data se traduz em diversas
matérias sobre o movimento no comércio e as possibilidades de presentes. Os
primeiros esforços para a cobertura da data surgem no dia 6 na editoria de Economia
com “Dia das mães turbina o comércio catarinense” e “Para atrair consumidor
comércio faz promoção e sorteio”, além de box com dicas de presentes: “O que
estilistas recomendam para as mães”.

Uma das protagonistas de “Vitória contra a infertilidade”, no Jornal de Santa
Catarina, aparece no dia 8 em “Obstáculos não impedem realização de um sonho”,
cuja matéria relata a história de Regina de Souza Beduschi Sabbagh, de 32 anos,
que fez um tratamento para curar-se da endometriose e só então conseguiu
engravidar dos gêmeos Bruna e Pierre. A história é relatada em tom otimista, como
no trecho: “Com raras exceções, praticamente todas as mulheres sonham em ser
mães um dia. Em busca desse sonho, muitas gastam fortunas em reprodução
assistida com a expectativa de se tornarem mães. Outras optam pela adoção. Aquelas
que querem ver a barriga crescer durante nove meses não medem esforços para
tornar esse desejo realidade. No entanto, depois que obtêm o sucesso, esquecem
todas as dificuldades que encontraram para tornar realidade o sonho”.

Ainda no dia 8, na editoria de Economia, “Consumidor desatento perde com o
Dia das Mães” alerta sobre a diferença de preços dos produtos entre uma loja e
outra, além de trazer dicas para fazer valer os direitos do consumidor.

O Dia das Mães continua sendo pauta para a editoria de Economia no dia 9.
“Frio ajuda nas vendas para o Dia das Mães” traz a expectativa dos lojistas de um
incremento nas vendas. Já na editoria de Geral, “Lição de amor e solidariedade em
Joinville” relata a história de Abigail do Rosário e Marlene Narcisa que dedicaram
parte de suas vidas para educar crianças abandonadas.
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Com a proximidade da data, no dia 10 o jornal traz, na primeira dobra, foto e
chamada “Mãe de 14 anos tem vida normal”. A chamada é contextualizada na
matéria “Juventude dividida com a maternidade”, editoria de Estado, utilizando-
se dos de uma linguagem diferenciada, como no trecho: “Acompanhar o crescimento
de um filho é uma experiência maravilhosa: dar banho, trocar ou amamentar são
tarefas aparentemente simples, porém diferentes para quem ainda não está
preparada para este papel”.

No domingo, Dia das Mães, a capa traz manchete: “Mães se dividem entre
filhos, casa e carreira”, e seis pequenas fotos de mães e filhos dividem o espaço, na
primeira dobra da página. A matéria encontra-se na editoria de Geral e conta o
dia-a-dia de 10 mães em diferentes cidades do Estado, além de trazer as origens
da comemoração e a cobrança da sociedade por uma perfeição nas atitudes maternas.
Ainda no dia 11, o caderno de televisão “AN TV” traz figuras maternas da
teledramaturgia brasileira.

Reformas 1: revista nova (?)

Não é só o presidente da República que está preocupado com reformas. A
divisão de jornais da RBS dá continuidade às maquiagens e reestruturações gráficas
e editoriais em suas publicações. No dia 4 de maio, o Diário Catarinense, por
exemplo, veio com a revista Donna, que vai circular dominicalmente com 24 páginas
coloridas. A campanha publicitária bateu nesta mesma tecla: o DC está reformas.
O garoto-propaganda veste uniforme e apetrechos que o identificam a um operário,
preocupado com retoques e ajustes.

No interior, a Donna não tem lá muita novidade. Traz matérias de
comportamento, crônicas, artes e cultura. Nada além do que já fazia a Revista DC.
Com um projeto gráfico equilibrado e que explora bem tarjas e ilustrações coloridas,
a revista reforça o time de seus colunistas (Juliana Wosgrauss e Sérgio da Costa
Ramos) com o best-seller Luis Fernando Veríssimo. Na acepção mais clara da palavra
é mesmo uma reforma. Não uma revolução.

Reformas 2: tudo Azul

Uma demão de tinta aqui, um ajuste ali e as reformas prosseguem na RBS. O
Jornal de Santa Catarina de segunda-feira, 12 de maio, apresentou novos projeto
gráfico e proposta editorial, conforme antecipado em encarte na edição de domingo.
Se a capa do diário de Blumenau mostrou alterações sutis – ao menos na edição de
segunda, poucos comerciais, nova localização do nome do jornal e das chamadas
para cadernos –, são as páginas internas que enfatizam as mudanças. O uso de
tonalidades de azul (de celeste a turquesa) em títulos, legendas e textos em destaque,
além de traços e contornos a mais, dão mais contraste a páginas antes em preto e
branco e ajudam a organizar e a destacar cada informação.

Os blocos de textos ficaram mais compactos e o tamanho dos nomes das
editorias, antes enormes, diminuíram. A intenção da nova proposta editorial, de
acordo com o encarte de domingo, é publicar “uma abordagem mais completa e
com uma linguagem mais direta e consistente” das informações. Ainda, um novo
Caderno de Lazer é oferecido ao leitor, novos colunistas foram contratados e colunas
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já existentes passaram por reformulações.

Reformas 3: no vermelho

Diminuir para crescer. Parece ser paradoxal, mas é a aposta do mais antigo
diário catarinense em circulação, O Estado, com sede em Florianópolis. Padecendo
de uma série crise financeira há anos – que já rendeu atrasos de salário, fechamento
de sucursais, encolhimento de tiragem e até prisão do proprietário por causa das
dívidas -, o jornal mudou seu projeto gráfico e parte de sua proposta editorial. Se
antes era em formato standard, agora O Estado chega aos leitores como um tablóide,
mais enxuto nas matérias, mas mantendo os mesmos colunistas e as mesmas seções
de antes. Segundo o próprio jornal na edição de 14 de maio, a mudança foi aprovada
pelos leitores que sentiram a novidade. O que este MONITOR DE MÍDIA espera é
que não seja apenas mais uma maquiagem, mera alteração de embalagem, mas
sim o começo de uma virada na publicação que já foi a mais influente e importante
em Santa Catarina...

AN com os americanos

Com a mudança na Constituição, os estrangeiros já podem entrar na mídia
nacional. Pelo menos claramente. Entretanto, eles já estão entre nós. Pelo menos é
o que se percebe em algumas edições dos jornais catarinenses. Prova disso é a total
adesão ao ponto de vista dos norte-americanos no relato do incidente na Arábia
Saudita em 13 de maio. Clara evidência de parcialidade e ausência de senso crítico
por parte dos jornalistas locais. Enquanto o Diário Catarinense, em 14 de maio,
trouxe o título “Ataque suicida mata pelo menos 29”, A Notícia estampou a seguinte
manchete na segunda dobra da capa do mesmo dia: “Al-Qaeda ataca e mata 29”.
No texto das páginas internas, o DC veio com mais cautela: “Suspeita-se que as
explosões em condomínios residenciais usados por estrangeiros tenham sido
causadas pela rede extremista islâmica Al-Qaeda”. O AN não deu trégua no título
das internas: “Al-Qaeda volta a atacar e mata 29 pessoas em Riad”. Rumsfeld e os
falcões de Washington estão em Joinville?
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Edição 33 – 01/06/2003

Quatro exemplos de fiscalização do
poder

Qual deve ser o papel da imprensa nos dias de hoje? Jornais podem ditar a
agenda social? Até onde a mídia pode intervir nos fatos do cotidiano? Essas questões
cercam as redações e traduzem um pouco da preocupação daqueles que estão de
alguma forma envolvidos com os meios de comunicação: a mídia e o poder que ela
exerce na sociedade contemporânea. Em Santa Catarina, este MONITOR DE MÍDIA
observou nas últimas semanas quatro casos estampados nas páginas dos jornais
que ilustram bem os movimentos da imprensa e seus comportamentos frente aos
fatos.

Ousadia e denúncia no Santa

Além da mudança no projeto gráfico, a nova proposta editorial do Jornal de
Santa Catarina passou a incluir a abordagem de temas polêmicos tratados de forma
inusitada. É o que mostram matérias que renderam manchete nos dias 12 e 22 de
maio.

Em resposta ao assassinato de um jovem por esfaqueamento, em frente a um
bar, em Blumenau, fato noticiado no dia 9, a capa da edição de 12 de maio trouxe,
em manchete, a constatação: “Nada impede entrada de armas em casas noturnas”.
Não se tratou de uma conclusão vã. O repórter Fiu Saldanha e o fotógrafo Gilberto
Viegas, sem se identificarem como jornalistas, percorreram nove casas noturnas da
cidade, estando o primeiro com uma arma de fogo.

A matéria “Liberdade para andar armado na noite”, à página 4B, traz três
fotos em cores de momentos em que o jornalista conversa ora com um segurança,
ora com um policial, e tentando entrar na Rivage, uma das danceterias
blumenauenses. Nas três imagens, a arma permanece à mostra às costas do repórter.

Conforme relatado no texto, o Ministério Público foi avisado de antemão “da
intenção de demonstrar a fragilidade na segurança dos locais” e “a arma, legalizada,
estava descarregada”.

A iniciativa de produzir uma matéria deste cunho ressalta o caráter
investigativo da profissão e introduz um debate amplo sobre a segurança que deve
haver em locais públicos de diversão. Apenas na Rivage, um detector de metais
acusou a presença da arma, mas mesmo assim ninguém impediu sua entrada. É
certamente de se supor que o mesmo não seria constatado — e de forma tão
alarmante — se, ao invés da ousadia, o jornal preferisse entrevistar os proprietários
de casas noturnas.

A intenção rendeu respostas. O proprietário da Rivage disse que, se preciso,
colocaria porta giratória (dessas de banco) na danceteria. Dando continuidade ao
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assunto, no dia seguinte, a enquete do jornal pergunta: “Há segurança suficiente
nas casas noturnas de Blumenau?” E, em meio a muitos elogios na seção de cartas,
devido ao novo visual do periódico, também a dupla de repórter e fotógrafo é
destacada “pela ousada matéria sobre segurança”.

Na mesma linha, em tom de denúncia, a edição de 22 de maio traz, na primeira
dobra da capa, três fotos que até pareceriam banais, por mostrar um homem pulando
uma janela. O fato é que a janela é da Delegacia de Pomerode e o homem, um
presidiário que cumpre pena em regime semi-aberto e que chega a tomar conta do
próprio local, por falta de supervisores. Novamente, a autoria do texto é do repórter
Fiu Saldanha e as fotos, de Gilberto Viegas, exceto a que ilustra a matéria interna,
feita pelo próprio presidiário com uma câmera digital da polícia, de acordo com a
matéria. São ouvidas autoridades, mas algumas preferem não se manifestar e outras
nem são encontradas. O assunto rende desdobramento, no dia seguinte, com
entrevista com o delegado José Clock, delegado de Pomerode.

Mais uma vez, nota-se a busca pelo inusitado. Antes de o jornal recorrer às
fontes oficiais, conversa com o próprio presidiário e revela a situação de descaso
em que o mesmo se encontra. Em ambas as matérias, tanto em 12 quanto em 22 de
maio, a própria polêmica dos assuntos traz consigo, ainda mais em relação às
fotografias, um certo tom bem-humorado.

A Notícia dá nome aos bois

A divulgação da lista dos maiores devedores do Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) foi tratada de maneiras diferenciadas pelos jornais catarinenses.
Tendo ocorrido no dia 14, passou às páginas no dia seguinte. “Educação deve R$
229 milhões ao INSS” foi chamada de capa do Jornal de Santa Catarina. Na editoria
de Economia, a matéria “Estado figura entre devedores da Previdência” traz que o
governo deve contribuições referentes às contratações de admitidos em caráter
temporário na Educação e de autônomos e comissionados nas demais pastas, mas
há compensações a serem deduzidas pela União. Com relação aos demais
contribuintes, o jornal explica que “omite os nomes dos devedores listados pelo
Ministério da Previdência em razão de que parte deles alega estar em processo de
negociação com o INSS ou de contestação judicial das dívidas”. O caso do Estado é
colocado como exceção porque a dívida é reconhecida. Apesar disto, a matéria “INSS
descarta equívoco na listagem de devedores”, da edição de 17 e 18, vem com o
nome de duas empresas. A Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. e a
construtora Andrade Gutierrez foram citadas e tiveram trechos de notas que
divulgaram - contrariando o INSS - publicadas. Além destas edições, apenas mais
uma tratou do assunto. A do dia 16 trouxe as matérias “Estado contesta dívida com
o INSS” e “Amim rebate indicações feitas por Luiz Henrique” e, assim como as
demais, tinham como base declarações do governo.

O Diário Catarinense seguiu a mesma linha de seu companheiro do Grupo
RBS. No dia 15, “Secretaria de Educação é o 9o maior devedor” foi chamada de
capa. Nas páginas de Política, a matéria “SC na lista dos devedores do INSS” vem
acompanhada de box que traz alguns números, mas não indica quem são os
inadimplentes. É o que ocorre no trecho: “Conforme levantamento, o maior débito,
de uma empresa, chega a R$ 408,9 milhões. Em segundo lugar, aparece uma
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prefeitura, com R$ 402 milhões”. No dia 16, além da matéria “Estado contesta dívida
com o INSS” ,a lista dos devedores ganha editorial. Intitulado “O rombo da
Previdência” traz que “entre os 28 maiores devedores, 16 são instituições oficiais”,
mas não cita quais são e nem a dívida catarinense é comentada. O jornal defende
que “a principal parcela das obrigações não honradas correspondem a empresários
que descontam a contribuição ao INSS dos trabalhadores, mas não a repassam aos
cofres”. Na coluna de Paulo Alceu, nota intitulada “Só a lista não adianta”, ele
aponta que “lamentavelmente, essa lista acabou se transformando em instrumento
político” e encerra seu texto afirmando que “chega de proporcionar vantagens para
os devedores, que enriquecem e são protegidos por uma legislação tendenciosa”.
Mesmo nestes textos de opinião, não há críticas diretas à dívida contraída pela
Secretaria de Educação catarinense.

Em A Notícia, a edição do dia 15 estampa a manchete “Catarinenses devem
mais de R$ 1,5 bi ao INSS” e, em suas páginas internas, os nomes dos inadimplentes
já começam a aparecer no editorial. Intitulado “Lista dos devedores”, defende que
a divulgação é benéfica pela transparência e que “não existe motivo algum para a
preservação dos nomes de devedores de impostos, independente da natureza do
tributo”. O assunto está presente também em outros espaços de opinião. Moacir
Pereira traz em sua coluna que “a notícia prejudica a imagem de Santa Catarina,
colocada entre inadimplentes nada recomendáveis como Transbrasil e Encol. E
reforça a tese do governador Luiz Henrique de que o Estado não estava tão saneado
como proclamava o ex-governador Amim”. Para Claudio Loetz no “Livre Mercado”,
“grandes empresas contratam escritórios de advocacia de ponta, postergam
pagamentos, discutem na Justiça – e podem, até ter razão. Quem nunca tem vez é o
povão, aquele que depende de salário minguado”.

Na página A5, é que AN se diferencia mais de seus concorrentes. Traz um
quadro com os 15 principais devedores do INSS no país e em Santa Catarina e o
valor de suas dívidas. A matéria ao lado explica que “somente os que renegociaram
suas dívidas, como entrando no Refis, e os que conseguiram na Justiça, por meio
de um depósito judicial, impedir a exposição pública não fazem parte da redação”.
Em “Empresas contestam informações da lista”, há declarações dos responsáveis
por algumas empresas listadas – Perdigão, Bunge, Sulfabril e Coperminas - e traz
em seu último parágrafo que “Oito, das 12 empresas do setor privado que figuram
entre os 15 maiores devedores do INSS no Estado, foram procuradas pela
reportagem de AN, mas não foram encontradas até às 20 horas de ontem”.

Imprensa acompanha de perto a crise na Udesc

O impasse em que se transformou o destino da Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) diante da indefinição sobre quem deve ocupar a cadeira do
reitor foi, a priori, “resolvido” com o decreto de intervenção pelo governador Luiz
Henrique da Silveira. O fato, no dia 15 de maio, começou a ganhar as páginas dos
jornais a partir do dia seguinte.

Com a manchete “Intervenção na Udesc revolta professores”, A Notícia traz o
assunto com foto de 14x11cm de manifestantes diante do palácio. Além disto, a
capa traz também uma nota oficial do governador justificando sua intervenção. O
assunto aparece já na página A2, seção “Canal Aberto”, de Cláudio Prisco, em forma
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de análise. O colunista analisa a questão através da indicação, que se trata de uma
pessoa gabaritada ao mesmo tempo em que fere a autonomia da instituição. Na
página ao lado, Moacir Pereira opina em sua coluna: “Polêmica e de grande
repercussão política, a decisão do Governador Luiz Henrique de intervir na reitoria
da Udesc vai render nos próximos meses. Politicamente, trata-se de um ato de força
que fere a autonomia universitária. Juridicamente, apesar do respaldo de parecer
normativo da Procuradoria-geral, poderá provocar novas ações judiciais....”

Na editoria Geral, pagina A11, o tema ocupa cerca de meia página, utiliza-se
foto dos protestos em frente ao Palácio e box com a cronologia do caso. Em
“Governador intervém na Udesc”, o AN expõe o caso utilizando-se de aspas para
destacar determinadas palavras: “No final da noite, o Governador divulgou nota
oficial, dizendo que seu compromisso é ‘zelar’ pela Universidade e garantir processo
eleitoral ‘justo e participativo’”, “O estudo apontou ‘ilegalidades’ no estatuto
aprovado pelo Conselho Universitário da Udesc (Consuni) no final de março e em
vigor desde 1º de abril”. Além deste aspecto, o AN abriu espaço para a posição e a
oposição se pronunciarem.

No dia seguinte, o assunto continua sendo capa no AN com a manchete “LHS
manda demitir na Udesc”. A matéria das páginas internas traz duas fotos, uma de
Cechinel, Diomário e Jacó e outra da senadora Ideli Salvatti recebendo documentos
sobre o suposto desvio de verbas. O periódico continua utilizando as aspas para
ressaltar: “O governador Luiz Henrique da Silveira anunciou novas medidas ‘duras’
na administração da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), ontem à
tarde em Joinville”.

O jornal traz também uma nota em tom informativo “Denúncia aponta desvio
de verbas do Finep” tratando sobre o recebimento por Ideli Salvatti de documentos
que comprovem um suposto desvio de finalidade de verbas.

Em “Mandado aposta em contradições”, o periódico relatou a contradição do
governo Luiz Henrique da seguinte maneira: “A questão do estatuto é crucial porque
aponta as regras de composição do colégio eleitoral. Se ficasse com estava - março
de 2003 - a reeleição de Zumblick ou de algum dos seus aliados seria facilitada,
devido ao considerado excessivo peso aos professores e alunos do Ensino à Distância
(EaD). É o que suspeita a oposição” e “Nas duas primeiras horas de trabalho,
Diomário de Queiroz se reuniu com a equipe de Cechinel e diretores de centros.
Alegando necessidade de se familiarizar com os dois estatutos, preferiu não opinar
sobre o conteúdo dos documentos. Também afirmou que somente na próxima
semana decide o futuro dos cargos comissionados, como os pró-reitores, por
exemplo”.

Já o Jornal de Santa Catarina, no dia 16, traz na capa a nota oficial sobre o
caso, com bordas vermelhas e logomarca da administração estadual. A nota ocupa
um espaço considerável da capa, ou seja, 14x16 cm da metade da capa para baixo.

Nas páginas internas, o assunto é tratado na editoria Geral, pág.2B. A nota
tem apenas 19 linhas e representa um simples lead, sem informações adicionais à
contextualização do assunto. Como confirma o lead do texto “Governador intervém
e escolhe novo reitor” do Diário Catarinense, do dia 16, os textos são iguais: “A
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novela em que se transformou o destino da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc) teve um capítulo decisivo ontem”.

Como nos demais diários, o assunto também aparece na capa do Diário
Catarinense. Além da manchete “Luiz Henrique intervém na Udesc e nomeia reitor”
traz também a nota oficial. A manchete é desenvolvida na página 28, editoria Santa
Catarina, na matéria “Governador intervém e escolhe novo reitor” que ocupa uma
página e traz foto do Governador LHS diante de um carro em frente ao protesto,
além de Box explicando a “novela” que vinha se arrastando há um ano. O texto é
informativo com declarações dos envolvidos como o Governador “Fiz todas as
tratativas possíveis para não interferir, mas os que estavam no comando da
universidade só queriam a perpetuação”. No dia 17, o assunto rende mais uma
chamada na capa: “Posse na Udesc tem boas vindas e protestos”. Nas páginas
internas, o caso é relatado nas páginas 4 e 5.

  Jornais melhoram cobertura de viagens oficiais

Não é de hoje que governadores viajam em missões internacionais para
defender os interesses dos estados. Antes de Luiz Henrique rumar para a Europa,
Amin já havia passado pelo Oriente Médio, entre outros destinos. O que diferencia
a cobertura jornalística atual das demais é que, desta vez, a imprensa desenvolveu
mais o seu papel de fiscalizador dos poderes, informando os detalhes da viagem.
De maneira geral, os jornais concordaram que a viagem traria benefícios para Santa
Catarina e não colocaram em xeque a validade da missão, mas sim quem deveria ir,
quem arcaria com as despesas e quanto tudo isso custaria para o contribuinte.

Ainda que a cobertura desta vez tenha sido mais específica e preocupada, o
que demonstra uma evolução do jornalismo praticado pela imprensa catarinense,
continua longe do ideal.

O governador Luiz Henrique da Silveira viajou para a Rússia no sábado (16/
5), com volta prevista para 2 de junho. Nas páginas dos jornais, constatou-se que
houve tentativas de contextualizar as razões da viagem, dando detalhes como a
lista dos membros da comitiva, os custos com as diárias (só no Jornal de Santa
Catarina, e apenas referente às despesas com o prefeito Décio Lima) e sobre o
roteiro pretendido.

Entretanto, alguns dados ficaram inexatos, principalmente no DC, que afirmou
uma coisa na edição de sexta-feira e outra completamente diferente na de sábado:
no primeiro dia, o jornal trouxe matéria com o título “Missão revive esperança de
criador”, onde disse que a principal missão do governador era reabrir as exportações
de carnes, suspensas desde 24/12/2002. A contradição aparece no sábado, quando o
diário trata como “recente – e já revertida” a suspensão da importação de carne
suína do estado. Se os negócios já estavam restabelecidos com os russos, por que
uma missão internacional para reatar as exportações?

O Santa contextualizou a viagem com os detalhes sobre a participação do
prefeito de Blumenau, Décio Lima, e sua esposa, Ana Paula Lima. Disse que quando
um prefeito se ausenta por mais de dez dias, é necessário retirar uma licença com
a Câmara de Vereadores, o que foi feito. Disse ainda que as despesas (citadas em
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números) serão pagas com dotação orçamentária do gabinete, o que não esclarece
ao leitor se afinal é o contribuinte ou não que vai pagar pela viagem.

Embora os três jornais tenham dado a lista com os participantes da missão, o
leitor percebeu diferenças entre elas. A Notícia, por exemplo, trouxe toda a lista,
inclusive com os nomes de primeiras-damas, jornalistas e empresários. O texto
intitulado “Mais de 40 viajam com governador”, além de dizer os objetivos da missão,
mostrou que a comitiva tinha 43 nomes, 15 dos quais políticos. Só não ficou claro
para o leitor o que as 28 pessoas restantes fariam na Europa...
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Edição 34 – 13/06/2003

Sobriedade e raras interpretações
entre os colunistas

 

Houve um tempo em que, para saber da política nacional, não se deixava de
ler a Coluna do Castello no Jornal do Brasil. Por mais de 30 anos, Carlos Castello
Branco, o Castelinho, acompanhou de perto os principais movimentos do poder no
Brasil. Noticiou, analisou, comentou e acabou contribuindo para uma nova
conjugação do verbo da política. Morto em 1993, Castelinho deixou o jornalismo, e
colunismo da área ficou um pouco mais pobre. Certamente, hoje, os jornais são
menos influentes e os colunistas não têm tanto prestígio. Entretanto, o leitor não
pode prescindir de análise e interpretação quando o assunto é política.

  Nesta edição, o MONITOR DE MÍDIA focalizou os principais colunistas
políticos da imprensa catarinense, tomando como base uma semana de trabalho,
de 1º a 7 de junho. E o que se percebeu foi que este jornalismo assinado é pródigo
em informações, reticente nas opiniões e econômico nas análises. Fabian Lemos,
do Jornal de Santa Catarina, Paulo Alceu, do Diário Catarinense, Moacir Pereira e
Cláudio Prisco Paraíso, ambos de A Notícia, poderiam exercer mais influência na
política local. As colunas - que deveriam ser espaços para informações diferenciadas
e interpretação — acabam se configurando mais como uma seqüência de notas
curtas e meramente informativas, na maioria das vezes. Exceto em um caso, os
estilos dos colunistas também não vai além de textos sóbrios, pouco polêmicos e
até declaratórios.

  Informação contrasta com tom declaratório

  A coluna “Plenário”, de Fabian Lemos, no Santa, encaixa-se bem nestes
aspectos. Para uma breve descrição, é editada na parte superior da página 4A do
jornal, ocupando cerca de um terço da mesma. Geralmente, traz fotos de políticos
apenas para ilustrar assuntos ou, no máximo, preencher espaços.

  Ponto forte da coluna são as informações sobre a política local (de Blumenau
e região). No dia 1º, por exemplo, as três primeiras notas tratam da contratação de
assessores para a Câmara de Vereadores da cidade. No dia 2, enfoca bairros elevados
à condição de distritos em Gaspar. No dia 3, é divulgada resposta de vereador às
críticas quanto à contratação de assessores não-formados. Quanto ao assunto, o
colunista cutuca: “Pega muito mal para a classe jornalística e para os veículos de
comunicação o emprego de pessoas desqualificadas, ou que sequer dão expediente
na Câmara”.

  Mesmo buscando fatos de interesse estadual ou nacional, Lemos traça
relações entre os benefícios e as implicâncias de tais acontecimentos para o contexto
municipal e regional. É o que ocorre, por exemplo, no dia 4 de junho, quando
primeiro destaca a anulação de ações civis contra prefeituras, pelo Tribunal de
Justiça (TJ), e, em seguida, relaciona o fato a prefeitos do Vale do Itajaí.
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De qualquer modo, grande parte das notas não foge a um caráter puramente
informativo e, às vezes, declaratório. Exemplos não faltam. No dia 5, em nota
intitulada “Visita (1)”, lê-se: “O ex-ministro dos Transportes e atual secretário de
Agricultura do Rio Grande do Sul, Odacir Klein, visitou ontem a redação do Jornal
de Santa Catarina”. O uso de “segundo”, “de acordo”, “como informou”, etc., é
outra constante, o que deixa claro o direcionamento da coluna à informação e não à
opinião ou às análises.

Outra ocorrência comum é a de títulos repetidos para notas sobre os mesmos
assuntos, como “Fraldão (1)” e “Fraldão (2)”, na edição dos dias 7 e 8, sobre o uso de
fraldas para veículos de tração animal, a fim de que não sujem as ruas.
Normalmente, contudo, os títulos são pouco criativos, como “Reforma (1)”, “Pedágio”,
etc — o que é freqüente em todos os demais colunistas analisados. Pode-se
questionar, com relação a tudo isto, é se há mesmo necessidade de uma coluna para
divulgar apenas notinhas informativas. Visto que o mesmo pode ser feito em um
espaço informativo comum e por qualquer jornalista, não caberia às colunas mais
análise e opinião para fazerem jus ao nome que levam?

Análise em doses homeopáticas

Também do Grupo RBS, Paulo Alceu, do Diário Catarinense, traz pitadas a
mais de análise e questionamentos em sua coluna diária. A seção encontra-se na
página 8 e possui, em todas as edições, o mesmo tamanho: praticamente, uma página
que divide com rodapés publicitários. Sua diagramação segue um padrão — é
dividida sempre em 3 colunas —, porém o tamanho das notas e dos boxes é flexível.
A única seção fixa é “Pensando em voz alta”, onde costuma lançar uma pergunta
sobre assuntos polêmicos. No dia 2, por exemplo, ele questiona: “Será que houve
superfaturamento na construção do anexo do TJ?”.

O colunista escreve principalmente sobre governantes e o vai-e-vem de
políticos na troca de partidos. Expõe suas opiniões com base em fatos e apresenta
bons argumentos, mas, por vezes, estimula a polêmica reproduzindo declarações
sem identificar claramente as fontes. Um exemplo é nota do dia 2, que traz: “A
oposição começa a classificar ironicamente a viagem do governador Luiz Henrique,
e sua comitiva, de ‘turisticamente positiva’”.

Alceu também costuma dar continuidade aos assuntos, trazendo
desdobramentos e até reações provocadas por suas declarações. De qualquer
maneira, poderiam ser melhor contextualizados em sua coluna alguns termos
políticos, como “Carta magna”, citada em nota no dia 5.

Opiniões apimentadas, mas nada grave

Opiniões apimentadas, mas tom declaratório também. É o que salta á vista na
coluna de Cláudio Prisco Paraíso, em A Notícia. “Canal Aberto”, sempre à página
A2, na editoria de Opinião, traz um texto de tamanho variável seguido de notinhas.
A coluna é bastante informativa, mas pode-se perceber opiniões incisivas em
algumas partes. Exemplos aparecem no dia 4. Em nota intitulada “Sugestão”, o
colunista aponta: “Mal terminou uma viagem de duas semanas, já tem governista
falando em nova incursão internacional. Seria conveniente governar um
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pouquinho!”. Ainda mais apimentado, na nota “Conjectura”, prossegue: “Vice bom
é aquele que entra mudo e sai calado. Quando muito, geme”.

Entretanto, em outros casos, mesmo trazendo assuntos polêmicos, os relatos
não contêm o mesmo tom. Por serem em sua maioria informativos, alguns não trazem
contextualização e profundidade, o que é comum em notas curtas. Declarações
também são freqüentes em sua coluna. Um exemplo que chama a atenção ocorre na
edição do dia 7, em “Concurso Público no Besc”. No texto de abertura da coluna,
Prisco escreve apenas seis linhas de sua autoria, ao passo que reproduz, entre aspas,
40 linhas (!). Não seria o caso, talvez, de publicar o mesmo trecho na seção de
cartas, já que se trata de uma correspondência?

Experiência dá mais segurança

  Tradicional colunista de A Notícia, Moacir Pereira, é exceção quanto ao estilo.
Sua coluna diária na página A3 traz uma média de 10 notas curtas, introduzido por
um texto de cerca de 30 linhas. Experiente, o colunista se permite trafegar no terreno
da interpretação e da opinião, tecendo comentários leves e alfinetando um ou outro
personagem. No entanto, é sóbrio, mantém a elegância e, a exemplo dos colegas
de ofício, não exerce integralmente o poder de influência que sua função lhe
possibilita.

Os assuntos abordados referem-se, em sua maioria, ao cotidiano dos políticos
e outros catarinenses com projeção nacional. No dia 1º, por exemplo, ao tratar da
viagem do governador à Ásia e à Europa, foi publicada nota acerca do espanto do
prefeito Décio Lima (PT-Blumenau), que acompanhou a comitiva, diante do preço
da água mineral em Paris. A edição do dia 3 traz a informação de que o governador
Luiz Henrique da Silveira vai substituir as férias de janeiro por um curso de língua
inglesa em Nova York.

Além das figuras políticas, quem ocupou grande espaço nas edições analisadas
foi o tenista Gustavo Kuerten, o Guga. Tendo seu nome como título, apareceu em
nota do dia 1º. No dia seguinte, é tema do texto de abertura da coluna, onde Moacir
Pereira relata em tom grandioso: “Do alto da fila 22, em posição privilegiada (...), o
espectador catarinense tem, às vezes, a sensação de testemunhar uma ficção”. O
assunto é citado em quatro das notas que seguem. Estas também noticiam a presença
do presidente da Federação Catarinense de Tênis no jogo, de uma falha na assessoria
de imprensa do tenista, de um deputado que se sentiu roubado porque o jogo foi
interrompido e até do problema dos cambistas em Roland Garros. O jogo é assunto
ainda no dia 3.

O que chama a atenção são os relatos bastante impressionistas do colunista e
a fartura de adjetivos em seu texto. Por exemplo, no dia 3, sob o título “SC: o balanço
da missão”, pode-se ler os seguintes trechos: “pela digna e carinhosa acolhida”, “a
pomposa recepção”, “charmosa capital” e “produtiva e exitosa missão”. Através do
uso destes, é possível perceber opiniões quase explícitas.
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Edição 37 – 15/08/2003

Reformas são teste também para os
jornais

 

A madrugada de 6 de agosto marcou a primeira vitória do governo Lula na
aprovação das reformas estruturais no país. Depois de idas e vindas, costuras e
acordos, o plenário da Câmara abriu caminho para mudanças na Previdência Social.
O processo ainda está longe de terminar e a rotina de Brasília vai ser de muita
correria. O fato é que as reformas são um teste não apenas para o governo e seus
aliados, mas também para a mídia que tenta acompanhar os principais movimentos
políticos. Foi o que se viu no primeiro round da Reforma da Previdência, quando
alguns dos jornais catarinenses não conseguiram dar a contextualização suficiente
e não adequaram suas operações à dinâmica do processo.

  É verdade que há pelo menos oito anos o país ouve falar nas reformas e que
o assunto não é novidade. Entretanto, apesar dos esforços para dar a notícia, o
jornalismo ainda não conseguiu totalmente esclarecer à população o que significa
a taxação dos inativos, a paridade dos reajustes, o subteto dos juízes, dentre algumas
das modificações. Vem faltando contextualização e decodificação da linguagem
técnica em termos mais acessíveis. Em alguns casos, o leitor continua sem saber o
que de fato vai mudar em sua vida com as novas regras.

  As discussões em torno da votação se iniciaram na terça-feira (05/08) na
Câmara. A previsão era de que os parlamentares só começariam a votar na quarta,
mas os resultados acabaram saindo na madrugada de quarta, a 1h15min. Como a
edição de 6 de agosto da maioria dos jornais já tinha sido fechada, muitos só deram
a notícia completa na quinta, dia 7.

  O Jornal de Santa Catarina informou seus leitores na quarta que “até o
fechamento desta edição, às 23h30min, os deputados não haviam votado o projeto”.
Como não havia um resultado definitivo, não deu nada na capa, nem mesmo
chamando para as páginas internas. Na terça, 5, A Notícia publicou editorial sobre
o tema (“Preocupação com previdência”) e na p. A6 afirmou que “a reforma pode
entrar ainda hoje na pauta”, segundo tentativas de parlamentares de antecipar os
trabalhos, pressionados pelo executivo. No dia seguinte, o jornal deu as informações
que tinha até o seu fechamento, justificando que “até as 00h30 de hoje ainda não
havia iniciado a votação nominal da proposta de reforma”. O leitor e o assinante
despertaram com uma edição incompleta, já que nos principais telejornais da manhã
a notícia era a da aprovação, com quadro de votos e repercussões. O Diário
Catarinense destoou da cobertura local, prestando um serviço mais eficiente,
atualizando os dados em suas páginas. Como em outras ocasiões, o jornal trabalhou
com horários diversificados de fechamento. Segundo apurou este MONITOR com
o setor de distribuição do DC, a 1ª edição que chegou à região oeste do estado foi
rodada às 22 horas; a 2ª- voltada para as regiões do Vale do Itajaí e Norte - foi para
as rotativas à meia-noite; e uma 3ª edição– que circulou na região da capital – foi



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS164

impressa depois do resultado do Congresso.

Mais ágil que a concorrência, a equipe do DC não se limitou a dar o fato até
seu o fechamento; foi atrás do desfecho do acontecimento. É verdade que as
atualizações que o DC fez em seus clichês foram pontuais, limitadas à matéria de
abertura e que acabaram circulando apenas no entorno de Florianópolis. No entanto,
o jornal se deu ao trabalho de complementar os relatos e de deixar a sua versão
eletrônica a mais atualizada possível. Diferente de A Notícia ou do Santa...

É evidente que fazer jornal é uma atividade industrial, complexa e que articula
diversas etapas no processo. Da seleção dos assuntos que vão compor a pauta até a
chegada do jornal na casa do leitor, são muitos estágios que precisam estar bem
engrenados. Muitas vezes, os fatos não esperam os jornalistas. Muitas vezes, são
os jornalistas que precisam acertar seus relógios aos dos acontecimentos. Tudo para
que o leitor possa ter a melhor informação.

Erro e correção

O leitor do caderno “Anexo”, de A Notícia, no último 6 de agosto, percebeu na
página C6 um erro evidente de composição gráfica. Partes do título e do texto da
elogiável crítica ao trabalho do escritor ítalo-americano John Fante foram
sobrepostas por uma ilustração colorida, de grande proporção e igualmente
interessante. O ocorrido impedia a leitura completa do material que saiu na
contracapa do caderno. Quem errou, afinal de contas? O diagramador que jogou a
imagem por cima dos parágrafos, os técnicos da gráfica que não acertaram os
elementos na hora da impressão ou a revisão que deixou passar a sobreposição?
Detectado o erro, o “Anexo” apressou-se a corrigir. Em preto e branco e sem o mesmo
apelo visual, a crítica foi republicada no dia seguinte, à página C3, seguida de uma
breve notificação do problema.

Os mortos da ditadura e a reportagem viva

Um era estudante, poeta, e a principal arma que empunhava era a capacidade
de pensar. O outro, jornalista e trotskista, sabia que iria morrer dialeticamente. Um
terceiro fazia da palavra de Cristo, revolução. Houve quem segurou arma de verdade.
Quem foi trocado por embaixador. Fuzilaram um deles em um estádio de futebol
chileno. Outro, os militares disseram para enterrar como um porco. Todos foram
capturados, e assim como viveram perseguidos e na clandestinidade, nem na morte
a dignidade lhes foi reconhecida.

Em uma série de reportagens publicada no jornal A Notícia, entre 29 de junho
e 5 de julho, o repórter Luís Fernando Assunção e o fotógrafo Pena Filho resgataram
a história de militantes catarinenses desaparecidos durante o Regime Militar e
que ainda hoje são procurados pelas famílias. Em páginas atraentes, com selo de
identificação, títulos fortes, fotografias evocativas e diagramação não convencional,
os textos recheados de referências histórias e contextualização trazem à tona
histórias de um tempo de militância pela liberdade, pelo comunismo, por idéias,
ideais, ideologias. Ação Libertadora Nacional, Movimento Revolucionário 8 de
Outubro (MR-8), assim como Dops e DOI-Codi são termos que voltam à baila. A
série, contudo, mais do que se fixar apenas na história de vida dos mortos políticos
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— por si só já instigantes —, faz um elo com o presente e ouve as famílias que
ainda têm de lutar contra a mentira, o esquecimento e a omissão.

Um trabalho de fôlego, que remexe em feridas mal cicatrizadas do passado e
que faz do esquecimento em que caíram muitos militantes o alicerce a fim de evitar
outra omissão: o de que o país teve épocas de chumbo em sua história recente. Por
fim, também, trata-se de uma iniciativa positiva de A Notícia, indicando que é
possível, sim, haver reportagens no jornalismo diário, textos perenes, mesmo quando
se alega falta de tempo para leituras mais detalhadas ou quando se preconiza o
jornalismo como uma série de informações fragmentadas.

Contradição nos números

Os jornais precisam transmitir as informações essenciais ao leitor para que
possa compreender o fato. No entanto, A Notícia de 27 de junho instiga a dúvida do
leitor quanto à real idade do atleta Marc Vivien Foe que morreu em campo. Embora
a questão da precisão seja expressa nos manuais de redação nem sempre é possível
que a mesma possa ser aplicada. Na capa, o AN divulga que Marc tinha 27 anos.
Na matéria “Morte não pára Copa das Confederações”, p.A22, o jornal indica no
primeiro parágrafo que o jogador tinha 28 anos. Entretanto, na nota “Casos
freqüentes em amadores”, logo abaixo da matéria, o jogador camaronês aparece
com 32 anos. Afinal, qual a verdadeira idade do jogador?

Arte no palco e nas páginas

A magia da dança que uniu linguagens artísticas parece ter invadido também
as páginas dos jornais. Durante o Festival de Dança, que acontece todos os anos em
Joinville, A Notícia publicou o “AN Festival”, caderno que tratou exclusivamente
do evento em seus diferentes aspectos. A diagramação da capa traduzia a “magia”
do evento e procurava explorar os ângulos que melhor exemplificassem a arte da
dança. Além disso, títulos e manchetes também adquiriram a forma poética como é
perceptível em “Todas as formas da arte”(19/07) e “Olhares Múltiplos”(24/07).

O caderno trouxe o cotidiano dos bailarinos, a história da dança e do festival,
entrevistas, calendário e coluna social. Tudo relacionado ao Festival como “O kit
básico de sobrevivência”, onde bailarinos abrem suas malas e revelam quais são
os itens necessários para os dez dias de festa (20/07).

Até a publicidade foi “contagiada” pelo clima. Exemplos são os anúncios do
Colégio Energia (Energia na ponta dos pés), da rede China in Box (O ritmo certo de
seu apetite) e da Conurb (Cuidado para não acabar dançando, mesmo depois da
boate). No entanto, a melhor tradução da arte ficou expressa através das fotos de
capa que exploraram o fundo de uma cor só para privilegiar os movimentos dos
bailarinos.
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Edição 39 – 15/09/2003

Confusão na festa e nas páginas
dos jornais

 

Tiros, violência e muita confusão reacendem a polêmica da proibição de festas
raves em Florianópolis. Confusão que também continua nas páginas dos jornais
catarinenses e acaba ferindo o direito do leitor de ser bem informado.

  O primeiro a dar espaço ao assunto foi o Diário Catarinense que, na segunda,
8 de setembro, trouxe a chamada de capa “Festa rave acaba em tiroteio e prisões na
Ilha”. Na página 17, a matéria intitulada “Madrugada de pânico em festa rave”,
aponta que participaram do evento cerca de 3 mil pessoas e sete acabaram detidas
– sendo duas delas menores –, além de uma pessoa ferida. A empresa citada como
responsável pela festa foi a “Warungue Beach Club” e o advogado da empresa,
Fabio Güerro, foi quem prestou declarações ao jornal.

  O colunista Cacau Menezes, como não poderia deixar de ser, deu sua opinião.
Na nota “Noite de cão”, afirma que “os vagabundos roubaram a cena e melaram
uma feliz idéia”.

  No dia seguinte, a polêmica ganha novamente chamada de capa: “Violência
em festa rave assusta moradores da Ilha”. Nesta edição do DC, os dados são bem
diferentes. Sob o título “Tiros e agressão ao som do techno”, lê-se que foram seis
mil os participantes, três pessoas baleadas, 18 pessoas detidas, sendo sete menores.
E não foram somente os dados da festa que mudaram. Nas páginas 4 e 5, pode-se
encontrar a empresa responsável como “Warung Comércio de Bebidas” e seu
advogado como Fábio Vinícius Guero. Há ainda uma nova informação: foram
registrados 59 boletins de ocorrência pela polícia da Lagoa da Conceição. E uma
explicação importante: como os organizadores conseguiram liberação para
promover a festa.

  O acontecimento suscitou opiniões controversas dentro do próprio jornal.
Enquanto a seção “Opinião DC” traz que “as autoridades policiais fizeram com
eficiência o que lhes competia”, Cacau Menezes acredita que “a confusão começou
pela própria polícia, que não permitiu a festa e foi fazer blitz de trânsito antes dela
começar, como que querendo mandar algum recado”. A linha polêmica continua na
coluna mais adiante: “Centenas de jovens foram espancados e roubados por
marginais em gangues e armados e nada da polícia para prendê-los”. Na edição
seguinte, Cacau publica duas declarações de leitores criticando a ação da polícia e
uma recriminando a própria festa.

  Mais confuso ficaria o leitor se resolvesse tirar as dúvidas sobre os dados
apontados pelo DC no concorrente A Notícia ou no Jornal de Santa Catarina, do
mesmo grupo RBS. A edição do dia 8 de A Notícia publicou que havia 6 mil pessoas
presentes na festa – o que confirma o número dado pelo DC no dia 9 –, mas os
detidos aqui são dez, sendo quatro deles menores. O diferencial neste caso foi a



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS167

divulgação do nome e da idade dos detidos. No dia 9, o assunto rende box na página
A9. E o tumulto de informações continua. Para o AN, foram 42 boletins de ocorrência
– enquanto no DC foram 59 – e a empresa promotora da festa foi “Warung Beach
Club” – que não confere com nenhum dos dois nomes publicados pelo DC. O texto
contém ainda a declaração da mãe de um dos adolescentes que estava na festa,
afirmando que os seguranças agrediram seu filho.

  Para o colunista Moacir Pereira, na página A3, a festa tinha “um belo nome a
ludibriar adolescentes incautos com iniciativas que nada tem a ver com a recreação
saudável, muito menos com qualquer conotação artístico-cultural”. E “uma empresa
do Paraná, sem qualquer vínculo com a nossa gente, assumiu o patrocínio (...)”;
enquanto que o Diário Catarinense do dia 8 aponta que a empresa é de Itajaí e
Curitiba.

  No Jornal de Santa Catarina, o acontecimento teve menos espaço. A única
matéria que trata da festa rave foi divulgada no dia 9. Os dados presentes em
“Violência ao som eletrônico ameaça tradicional festa jovem” são iguais aos do
texto publicado no seu parceiro de grupo RBS no mesmo dia: três pessoas baleadas,
59 boletins de ocorrência, 18 detidos, entre os quais 7 menores. O box também é o
mesmo. Intitulado “O que é”, tem o objetivo de explicar como surgiu e como
funcionam as raves, mas pode disseminar preconceito quando se afirma que “é
comum o uso de drogas como ecstasy”, dado não haver um critério para tal afirmação.
Afinal de contas, quais são os dados reais? Pelo que se vê, o leitor catarinense não
pode apontar a resposta.

  Violência assusta, mas dá pouca manchete

  Embora, os números da violência venham crescendo nos últimos anos, o tema
não tem conquistado tantas manchetes nos jornais catarinenses. Os casos são
cotidianamente estampados nas capas dos diários, mas são raras as edições que
alçam homicídios e outros crimes à condição de assunto principal do dia. Pelo menos
é o que constatou este MONITOR DE MÍDIA ao longo de todo o mês de agosto
passado. Analisadas 85 edições dos três principais jornais catarinenses – A Notícia,
Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina -, o que se percebeu é que há
procedimentos diferenciados dos jornais frente ao assunto. Nada mais natural, já
que são equipes distintas que atendem a regiões de leitores igualmente distintas.
No entanto, o que chama a atenção são as disparidades entre os veículos. Se o
leitor se dispusesse a contar o número das vítimas por homicídio nos três jornais,
ia ficar bem confuso...

  No Diário Catarinense, por exemplo, seriam 35 homicídios, contra 30 em A
Notícia e 13 (!) no Jornal de Santa Catarina. A distância estatística é grande,
principalmente quando se alardeia – como fez o DC em 30 de agosto – que a Grande
Florianópolis conta com 124 assassinatos nos primeiros oito meses do ano.

  Na avaliação das primeiras páginas, o JSC trouxe oito manchetes e 16
chamadas de capa sobre o assunto nas 25 edições analisadas. Os crimes que ganham
as páginas do jornal ocorrem principalmente na região do Vale do Itajaí e Litoral,
áreas de sua maior vendagem. A Notícia não considerou a violência no Estado
importante o suficiente para ganhar suas manchetes. Das 29 edições analisadas (3
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a 31/08), nenhuma trouxe o assunto como manchete. Os crimes ocorridos foram
destacados somente como chamadas de capa, 13 no período. O DC, com redação na
capital, destacou somente três manchetes e 12 chamadas de capa sobre o assunto.

CASOS

  Mas as diferenças não param por aí. Os jornais se confundiram com a notícia
do taxista assassinado em Blumenau, nas edições de 26/08. O JSC trouxe o assunto
como manchete (“Mistério ronda a morte de taxista”) e na própria capa disse que o
motorista Valdemir de Lino foi morto com 32 facadas. Já o DC deu chamada de
capa: “Taxista é morto com 32 facadas”. O AN, no entanto, aumentou em três o
número em sua chamada: “Taxista morto com 35 facadas em Blumenau”...

  Nas edições de 4/08, os jornais também discordaram. A execução de pai e
filho (de 9 dias de idade) em Itajaí foi chamada de capa no DC (“Pai adotivo e bebê
de nove dias são mortos em Itajaí”) e no JSC (“Pai e filho morrem em chacina”). Já
o AN deu destaque de capa (com foto) ao assassinato de um travesti em Criciúma.
O que intriga o leitor é que na página A10 a matéria sobre a execução em Itajaí é
muito maior do que a do crime em Criciúma. O jornal optou pelo destaque de capa
devido à foto?

  No dia 30/08 (sábado), dois homicídios aconteceram na Grande Florianópolis.
O DC trouxe manchete: “Dois assassinatos na Grande Florianópolis”. O assunto
ganhou a página 4, com a seguinte linha de apoio: “População da Grande
Florianópolis está exposta às disputas de quadrilhas, que estão guerreando em
ruas movimentadas e em pouco mais de 12 horas ocorreram quatro tiroteios na
capital e em São José”. O AN do mesmo dia não deu destaque de capa, mas trouxe
matéria interna sobre os dois homicídios. Já no dia 31, o DC falhou ao não noticiar
outros dois homicídios, ocorridos na noite de sábado em Biguaçu e na Capital. O
AN trouxe chamada de capa: “Seis morrem entre sexta e sábado”, noticiando os
dois novos homicídios na página A12 e mais quatro mortes em acidentes de trânsito.
Os leitores do JSC não tiveram acesso a nenhum desses crimes na sua edição de
fim de semana, de 30 e 31/08.

Apesar de demonstrar a gravidade da situação na edição de sábado, o DC
passou batido pelos crimes da noite de sábado, que não foram noticiados no domingo.
O leitor pode se perguntar: a redação não apurou os boletins de ocorrência da noite
de sábado ou simplesmente ignorou os fatos?
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Edição 40 – 01/10/2003

Barcos de papel
 

Como uma boa história pode ser contada?

Um naufrágio sempre é notícia. O drama dos embarcados, das famílias que
esperam o salvamento, a rotina das buscas, os prejuízos financeiros, os heróis do
resgate e o mar em fúria. Elementos mais do que suficientes para uma boa história.
Os jornais catarinenses tiveram tudo isso nas mãos na primeira semana de setembro.
Entretanto, além do afundamento de um pesqueiro, o que se viu foi um chacoalhar
de versões e tons nos relatos...

Emoção, frieza ou superficialidade?

Um barco pesqueiro sai de Santa Catarina no dia 1o de setembro rumo ao
litoral gaúcho com dez tripulantes. “Saímos do porto de Itajaí com a mesma
esperança de sempre: trazer o barco apinhado de peixe. (...) No domingo, dia 7,
exatamente uma semana após a partida, o Chile Dos adernou e depois virou, indo
parar no fundo do mar” (Diário Catarinense, 14/09, p.4).

A partir deste fato, os jornais catarinenses iniciaram uma busca para obter
mais informações sobre o caso. Quem estava no barco, as razões do naufrágio, como
a Marinha procedeu as buscas e se havia sobreviventes. Estas perguntas essenciais
foram respondidas de maneiras distintas.

O DC e o Santa iniciaram a cobertura no dia 10/09, destacando o assunto com
chamadas de capa. As matérias foram muito semelhantes, já que os textos tinham a
mesma origem: Agência RBS e sucursal de Itajaí. A lista dos tripulantes é a mesma
e os fatos noticiados não apresentaram muitas diferenças. Já o AN começou no dia
11, distinguindo-se dos demais pela superficialidade com que tratou o fato.

O Jornal de Santa Catarina trocou o lead pela emoção, priorizando aspectos
sentimentais. “O ensolarado 12 de setembro de 2003 ficará na história como o dia
em que Itajaí parou. Ao cruzar o canal do porto sob uma sinfonia de foguetes, o
navio-patrulha Benevente encontrou uma multidão às margens do Itajaí-Açu. Parecia
uma final de Copa do Mundo”. (edição conjunta de 13 e 14, p. 1B). O periódico
procurou traduzir o que foi e como foi o naufrágio, além do momento do resgate e
do retorno à terra firme. Além de divulgar trechos dos diálogos entre os mestres de
dois barcos que auxiliavam as buscas e detalhes de outros dois naufrágios ocorridos
no litoral gaúcho.

O Diário Catarinense optou por detalhar os fatos através de informações
técnicas, mapas e infográficos, semelhante às coberturas de guerras. Como os
próprios jornais afirmaram, “Uma operação de guerra foi montada para tentar
encontrar o barco e os pescadores. Dois aviões da Força Aérea Brasileira, um navio
da Marinha e outros pesqueiros trabalham nas buscas”. (10/09, p.32). Além das
notícias comuns aos outros veículos, os desdobramentos das buscas e a esperança
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dos familiares, o DC deu destaque para os métodos/instrumentos utilizados no
resgate. Trouxe, inclusive, um infográfico explicando como o desaparecimento
aconteceu.

O jornal A Notícia tratou o assunto como mais um dentre vários, pois em
diversos momentos utilizou notas de uma coluna para dimensionar o naufrágio.
Além disso, permaneceu preso ao relato jornalístico, procurando a imparcialidade.

“A cidade parou, ontem, para receber os oito tripulantes do barco pesqueiro
Chile II, que foram resgatados na noite de quinta-feira, depois de quatro dias à
deriva no mar” (13/09, p.A7).

De uma maneira geral, o assunto foi contextualizado principalmente pelo DC
e o Santa, através de linguagens diferentes. Já o AN destinou pouco espaço e
apresentou detalhes do naufrágio, mas apenas os mais relevantes.

Exatidão naufraga na cobertura

Coberturas de fatos que envolvem acidentes, vítimas e resgate necessitam de
grande esforço da redação para que os dados sejam publicados com exatidão. Um
nome errado numa lista de sobreviventes ou de desaparecidos pode dar ou retirar
esperança antecipadamente.

Logo no primeiro dia de cobertura, 10/09, um dado essencial ficou confuso.
De onde saiu o barco desaparecido no Rio Grande do Sul? A linha de apoio do DC:
“Três catarinenses, seis paulistas e um chileno estavam na embarcação, que saiu
de Itajaí” é contrariada pelo texto da matéria, que traz a seguinte declaração: “Tudo
indica que este barco não saiu de Itajaí, porque não há documentação na delegacia”,
do capitão dos Portos de Santa Catarina.

No dia 10/09, os jornais se referem ao barco naufragado como Chile II. O
nome é mencionado oito vezes na matéria do DC e sete no Santa. Já no dia 11, a
embarcação passa a ser chamada de Pesca Chile Dos, aparecendo sete vezes na
mesma página do DC. A diferença é que o Santa explica aos leitores a razão da
mudança: “na proa, a grafia é Pesca Chile Dos, dada a propriedade espanhola”
(p.3B) e o DC, não.

A confusão continua nos dias seguintes com destaque às capas. No DC do dia
12, o nome é Chile Dos, no Santa dos dias 13 e 14/09, o nome é Pescachile II e no
AN do dia 13, é Chile II. Confusões como essa são comuns, mas deveriam ser
evitadas. No entanto, o Santa extrapolou os limites da confusão no dia 15. Na matéria
“Domingo de fartura”, a linha de apoio trata dos sobreviventes do Pescachille I (ao
invés de II e com dois “eles”) mas logo no primeiro parágrafo do texto ele volta
como Pescachile II.

O DC também se confundiu quanto ao tamanho do pesqueiro. No dia 10, diz
que o barco tem 18 metros de comprimento e no dia 11, diminui para 17 metros.
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O nome e o cargo de uma fonte são informações importantes numa notícia e
devem ser exatos, mas não foi isso que aconteceu. No dia 11, o representante da
empresa Kowalski, que beneficiaria o resultado da pesca, aparece de três formas
diferentes: no Diário Catarinense, ele é Manolo Gonzáles, supervisor de Controle
de Qualidade e Relações Públicas; no Jornal de Santa Catarina, ele aparece como
supervisor de Relações Públicas; mas em A Notícia, ele é Manuel Gonzáles, gerente
de Relações Públicas. Num caso como este, as vítimas não foram os náufragos, mas
os leitores que ficaram “boiando”...

O leitor no meio do tiroteio

O DC noticiou em 18/09 a votação que desfigurou o texto inicial do Estatuto
do Desarmamento. O enfoque é de crítica ao posicionamento dos parlamentares,
como se pode ler na linha de apoio: “Mudança aprovada na Câmara dos Deputados
abre brecha para obter arma e alivia crimes”. A matéria tem declarações do líder
do PT na Câmara, Nelson Pellegrino (PT-SP), que admitiu a falha na articulação
política do governo, e do diretor-executivo do Instituto Sou da Paz, Denis Mizne,
que considerou os resultados uma “piada perante a população”. Um box ainda
informa sobre as diferentes leis de porte de arma em vigor no Brasil, Argentina,
Estados Unidos e Inglaterra.

Na mesma página, no canto inferior direito, três notas dão conta de três fatos
envolvendo armas de fogo. A morte de um jovem de 18 anos, assassinado com um
tiro na cabeça por um garoto de 17, em Florianópolis, um corpo encontrado com
quatro tiros na cabeça e três no corpo, em Joinville e um tiroteio no Litoral Norte.

A surpresa fica por conta de um anúncio no canto inferior esquerdo da página.
A propaganda de uma loja de armas e munições exibe foto de uma pistola da marca
Taurus, com todas as possibilidades de compra: pistolas, revólveres, rifles (!),
espingardas, munições, lunetas, pólvoras, coldres e muito mais... Apesar do texto
escrito em letras minúsculas, abaixo do telefone da loja, sobre a necessidade do
registro, treinamento, equilíbrio emocional e a advertência para que o usuário
mantenha sua arma longe do alcance de crianças, a presença do anúncio é no mínimo
duvidosa.
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Edição 41 – 01/11/2003

Jornalismo por um fio
 

Quando a liberdade de imprensa corre perigo

  A demissão de jornalistas que insistem em cutucar o poder, desvelando suas
mazelas, prestando serviço à população e, inclusive, indo contra linhas editoriais
de veículos de comunicação, não é fato novo. Ao longo da história da imprensa e
mesmo antes, a relação entre ela e o poder sempre foi bastante estreita. A divulgação
de opiniões e de informações também não deixou de incomodar poderosos, de
qualquer modo. Houve aí uma ditadura militar que não deixa mentir. Justamente
pelo fato de a imprensa ser um meio de combate à corrupção, à opressão, à injustiça
e à tirania.

Os papéis não mudaram até os dias atuais, mesmo com avanços de todos os
tipos e com a consolidação democrática em muitos países. A recente guerra entre
Estados Unidos e Iraque matou nove jornalistas apenas nas três primeiras semanas
de conflito. A guerra também levou à demissão do jornalista Peter Arnettda rede de
TV americana NBC. Arnett concedeu uma entrevista a uma televisão estatal
iraquiana, durante a cobertura da guerra, e opinou que havia “um crescente desafio
ao presidente Bush em relação à conduta da guerra e também oposição à guerra”.
O fato bastou para que fosse pedida sua cabeça, junto aos meios de comunicação
em que trabalhava, entre os quais a National Geographic.

Recentemente, Daniel Schneidermann, outro jornalista veterano, também
perdeu seu cargo no Le Monde, em função do livro Le cauchemar médiatique (O
pesadelo midiático), no qual fala do veículo. E aqui se trata do Le Monde, tido
como um jornal de esquerda, democrático, comprometido com causas sociais e
também, obviamente, com a liberdade. O argumento para a demissão baseou-se na
lealdade; o jornalista teria faltado com ela e o resultado foi “olho da rua!”.

Os fatos não param por aí. A ONG Repórteres Sem Fronteiras publicou relatório
com a classificação de 166 países baseada no critério liberdade de imprensa. Chama
a atenção o fato dos Estados Unidos, em 31º lugar, estarem abaixo da Costa Rica,
em 24º, por exemplo. Mais do que isto, países com democracia consolidada
apresentaram colocação bem abaixo do esperado. A Itália ficou em 51º lugar; a
Colômbia, em 147º. O Brasil está em 71º no ranking, abaixo dos vizinhos Bolívia,
Argentina, Paraguai e Uruguai.

O Conselho Federal de Medicina lançou neste ano uma resolução na qual é
especificada que “nas entrevistas, o médico deverá exigir revisão do texto antes da
publicação”. O fato despertou o debate entre jornalistas e médicos, e pode se
configurar como uma maneira de cercear a liberdade de trabalho do profissional
de imprensa.

No Acre, jornalista de A Gazeta demitiu-se em março deste ano por censuras
do veículo a uma coluna a respeito do ex-deputado Hildebrando Pascoal. Do norte
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para o sul, em Santa Catarina, o colunista Cláudio Prisco foi demitido em 17 de
outubro do jornal O Estado e da Rede SC (ex-SBT/SC), por confrontação com as
linhas editoriais destes veículos. Entre jornalistas e políticos, corre a versão de que
a cabeça do colunista teria sido pedida pelo Palácio Santa Catarina, por estar
incomodando setores do poder.

Verdadeira ou não, a versão chamou a atenção deste MONITOR DE MÍDIA,
que voltou às páginas dos jornais para traçar uma cronologia dos fatos. Após o
desligamento de Prisco, o Sindicato dos Jornalistas soltou nota alertando a população
sobre possíveis perdas à liberdade de imprensa. Na Assembléia Legislativa,
deputados da oposição forçam o plenário a aprovar moção de apoio ao jornalista.
Colegas de trabalho como Moacir Pereira e Raul Sartori, ambos colunistas de A
Notícia, manifestaram suas indignações sobre o caso.

Caso Prisco: desgastes aumentaram em agosto

O caso da demissão do jornalista Cláudio Prisco parece ser uma crônica de
morte anunciada, se o leitor acompanhar os textos dos últimos três meses da coluna.
Com uma leitura atenta, pode-se perceber que os desgastes do colunista com alguns
setores da política tornaram-se mais freqüentes de agosto pra cá, culminando no
seu desligamento do SBT e do jornal O Estado, ambos da capital, em 17 de outubro.

Com uma coluna diária de política – que ainda permanece veiculada em A
Notícia –, Prisco acompanha os movimentos visíveis e de bastidores do poder no
estado. Experiente, o profissional tem quase 25 anos de jornalismo e já passou
pelos mais importantes veículos de comunicação de Santa Catarina, sempre em
jornais e emissoras de televisão, bem como prestou serviços de assessoria de
imprensa.

Uma cronologia do desgaste que culminou em sua demissão pode ser
estabelecida a partir do começo de agosto, quando o colunista passa a manifestar
com mais evidência um tom crítico aos passos do governo estadual. “Se a ordem do
Estado é economizar, a começar pelo custeio, por que criaram 29 secretarias regionais
de desenvolvimento?”, escreve na edição de 2 de agosto. Dez dias depois, Prisco
considera um “deslize” do governador Luiz Henrique da Silveira não ter respaldado
a indicação de um colaborador do ex-governador Paulo Afonso a uma diretoria da
Eletrosul. No dia seguinte, 13, o Palácio Santa Catarina reage, negando o
desentendimento e Prisco volta à questão. Possíveis atritos internos no PMDB
causam desconforto no governo.

Mas as críticas do colunista não têm como endereço apenas o gabinete do
governador. Em 26 de agosto, por exemplo, a prefeita da capital é o alvo: “A
reconhecida inabilidade política da prefeita Angela Amin, mestre em criar conflitos
com aliados e parceiros partidários, não comprometeu o seu êxito administrativo
nestes quase sete anos de mandato”.

  Atritos com o Palácio Santa Catarina recomeçam no último dia de agosto.
Prisco escreve em sua coluna sobre a demissão certa do chefe da Casa Civil, Danilo
Cunha, que estaria em rota de colisão com Luiz Henrique há tempos. Na coluna
seguinte, em 1º de setembro, o jornalista volta à carga trazendo informações de
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coxia, o que motiva a primeira reação pública do governador. Em 2 de setembro,
Prisco reproduz carta enviada por Luiz Henrique em tom áspero, invocando a Lei
de Imprensa e desmentindo a intenção de demitir o titular da Casa Civil. Prisco
responde ao governador na mesma edição, reafirmando que “o colunista não tem
nenhum reparo ou correção a fazer”, dizendo que se baseou em informações de
fonte próxima ao governador. No dia 3 de setembro, a briga entre o jornalista e o
governador fica evidente na nota intitulada Zero, onde Prisco se queixa de não ter
tido nenhum contato, nem mesmo telefônico, com Luiz Henrique naqueles oito
meses de gestão. “Canal de comunicação absolutamente obstruído”, reclama.

  Exatamente uma semana após o incidente, a coluna “Canal Aberto” traz crítica
velada às viagens do governador. “Pela segunda vez em pouco mais de oito meses
Santa Catarina terá novo governador por um período de 18 dias”. No dia 12 de
setembro, Prisco toca de maneira aguda na polêmica do reajuste salarial do
funcionalismo público, criticando a todos que queriam capitalizar bônus político
com a questão, tanto na situação quanto na oposição. Tema do momento, a queda
de braço pelo reajuste ganha contornos mais firmes na coluna do dia 14: “Engana-
se redondamente quem imagina que foram marcadas pela tranqüilidade as
articulações que antecederam a sessão da Assembléia, que por muito pouco não
deu contornos a uma nova política salarial para o funcionalismo público estadual.
O jogo de bastidores não deixou de fora nem mesmo o Palácio do Planalto”. No dia
19, novo trecho: “Não é apenas o governo que está numa sinuca de bico no episódio
envolvendo a política salarial do Estado. A oposição também...”

Em 21 de setembro, Prisco volta a tratar da convivência entre o governador e
seu partido. “O comando estadual do PMDB ainda não entrou em rota de colisão
com o governador Luiz Henrique, porque o partido está sendo pilotado pelo ex-
senador Casildo Maldaner, um pacificador contumaz, incapaz de provocar um lance
de rebeldia ou confrontação, por seu próprio perfil político conciliador. Qualquer
outro presidente já teria comprado uma briga com LHS, que atropela freqüentemente
a instância partidária”. Em seguida, escreve que o governador atua como “uma
espécie de trator”, não querendo lá muita conversa partidária.

No dia 26, nova estocada no Executivo. Na nota intitulada “Presepada”, Prisco
escreve: “O governador visitou pessoalmente todos os sindicatos, mas na hora de
elaborar o projeto salarial o fez solitariamente. E não aceitou a menor modificação
no Legislativo”.

Em outubro, a polêmica compra do Centro Administrativo do Besc para se
tornar sede do governo vai dar o tom das discussões políticas e até mesmo
contestações judiciais. A partir do dia 8, a coluna investe no assunto e a crítica é
veemente: “Todo esse caso é resultado do que se poderia qualificar de ‘síndrome
palaciana’, com requintes de obsessão por palacetes, no embalo de uma política
tipicamente imperial!”. No dia 10, na nota “Patrola”, Prisco dá voz ao líder da
oposição, deputado Joares Ponticelli, que faz pesadas críticas ao governador,
ironizando e o chamando de “dom Luís 15”.

A contenda sobre a compra do prédio do Besc freqüenta a coluna de Prisco
nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Mas é no dia 14, que a crise parece chegar a um
patamar limítrofe. O colunista se refere a conflitos políticos internos no governo:
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“O governo Luiz Henrique já caminha para o seu décimo mês e ainda não conseguiu
acertar os ponteiros na convivência entre peemedebistas e tucanos”. Tais conflitos
se espalham para o campo dos juízes de direito na coluna do dia 15, e no dia 16,
Luiz Henrique reage. A coluna republica carta do governador ao jornalista negando
- em tom áspero - informações já veiculadas por Cláudio Prisco: “Espero que esta
seja a última vez que tenho que lhe escrever, para que retifique notícia infundada”,
inicia o chefe do Executivo. E torna a dizer: “Se antes de publicar matéria tão
grave, tivesse me consultado, não teria feito afirmações tão desagregadoras”.

O colunista responde na mesma edição, afirmando não ter o que retificar, já
que confiava na fonte que lhe havia passado a informação. Mesmo assim, o jornalista
se compromete a reavaliar a fidedignidade dos informes de tal fonte. “Quanto a
esclarecimentos prévios, acenados pelo próprio Luiz Henrique, seria muito bom se
o canal efetivamente estivesse desobstruído. Em quase dez meses de administração,
o colunista não teve a oportunidade de sequer um contato telefônico com o senhor
governador”, queixou-se novamente.

O fato é que imediatamente após esta troca de farpas, o jornalista foi demitido
de dois veículos de comunicação, um dos quais tendo recebido cópia da carta do
governador. Assessores e aliados de Luiz Henrique negam que o Palácio tenha
pedido a cabeça do jornalista. Entre os profissionais que atuam no meio, não resta
a menor dúvida desse envolvimento. Se houve interferência política ou se as cúpulas
do SBT e O Estado aquiesceram a um pedido do governo – que aprovou
recentemente a distribuição de R$ 46 milhões a serem gastos em publicidade neste
exercício –, o fato é que esta não é a primeira vez que a política intervém na carreira
de Prisco. No final dos anos 90, quando seu irmão Paulo era o secretário estadual
da Fazenda e teve seu nome vinculado ao escândalo das letras no governo Paulo
Afonso, Cláudio Prisco precisou deixar a RBS TV por razões éticas. Como poderia
prosseguir seu trabalho de analista de política se havia alguém da própria família
sendo citado no assunto mais ruidoso do momento?, questionou-se na época.

Outros colunistas “aliviam” nas críticas

O governo Luiz Henrique da Silveira, de certa forma, foi poupado nas colunas
de dois dos principais jornalistas da imprensa catarinense, até agora. Pelo menos
foi o que se percebeu em um mês de análises das notas assinadas nas seções de
Paulo Alceu – no Diário Catarinense – e de Moacir Pereira – em A Notícia. O
acompanhamento compreende o período de 20 de setembro a 23 de outubro.

É evidente que os jornalistas que cobrem o cotidiano do poder, comentaram
os fatos mais importantes, repercutiram declarações e apimentaram o noticiário
político. Entretanto, não chegaram a entrar em rota de colisão com o Executivo.

Um recurso bastante usado foi atribuir ataques aos seus devidos autores,
trazendo falas entre aspas, sem nenhum julgamento do colunista. Paulo Alceu lançou
mão desse artifício diversas vezes, como se desse vozes às suas fontes de informação.
Se políticos da oposição criticavam o governo, isso ficava evidente para o leitor,
que tinha ali o nome e a declaração desabonadora. É o que se vê a seguir:

20/09 - Ironia
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“O encontro do governador Luiz Henrique com o jogador Roberto Carlos, em
Madri, acabou municiando a oposição. ‘Qual a importância, para o Estado, desse
encontro social tão difundido? Foi pedir autógrafo?’, indagou o deputado progressista
Leodegar Tiscoski.”

21/09 - Saúde

“‘Está faltando material nos hospitais do Estado. Uma mulher foi internada
no São José e pediram para que trouxesse roupa de cama e medicamento’, garantiu
o deputado Antônio Ceron, que está revoltado com a atitude do governo de retomar
a Maternidade Tereza Ramos, de Lages, onde não há problemas. ‘Não entendo o
Coruja se prestar a esse tipo de politicagem do governo do PMDB’”.

24/09 - Denúncia

“Depois de dias silencioso, o deputado Nelson Goetten voltou à carga,
atingindo novamente o governo por conta de pagamentos ilegais à Banda Nativos.
Vai encaminhar ao Ministério Público uma representação, com pedido de
investigação, contra o governador e o secretário da Fazenda. ‘O governo está
efetuando uma operação atingindo entidades idôneas para pagar a banda, que
animou a campanha eleitoral do PMDB no ano passado, e também para fugir da
licitação, garantiu Goetten, que mostrou notas fiscais e cópia de cheques
comprovando suas acusações”.

02/10 – Exultante

“Não é de hoje que o deputado Joares Ponticelli alfineta o governador,
chamando-o de ‘Soneca’. Os jornais de circulação nacional, ontem, divulgaram que
durante a reunião com o presidente Lula, o peemedebista Luiz Henrique dormiu,
provocando brincadeiras entre os colegas. Ponticelli sentiu-se gratificado, pois disse
se suas críticas tinham sido confirmadas. (...). “

03/10 - Alfinetando

“As críticas pela “Soneca’ do governador são respondidas por Dado Cherem.
“O nobre deputado Ponticelli foi líder de um governo que de tanto tédio pelo que
não fez acabou ‘cochilando’ de tal maneira que, quando acordou, deu no que deu.”

Mas Paulo Alceu também toca em assuntos delicados, esboçando críticas ou
fazendo questionamentos incômodos. Na própria estrutura de sua coluna diária,
encerra o espaço com um “Pensando em Voz Alta”, onde lança uma indagação
provocativa. É o que se vê em 24/09 - “Será que houve ‘compra’ de votos para o
projeto de reajuste, como acusa a oposição?” – e em 8/10 – “Será que a falta de
quorum na Assembléia se deu para impedir o bombardeio da oposição por conta do
imbróglio do Besc?”. Afora isso, comentários mais evidentes – embora não ofensivos
- apareceram em:

27/09 - Realidade

“O que não se vê mais é prefeito de ‘pires na mão’ na ante-sala do gabinete do
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governador. É só observar a agenda oficial. Isso significa que estão dando certo as
regionais?”

04/10 - Equívoco

“Durante o discurso na inauguração do condomínio habitacional (...), o
governador Luiz Henrique da Silveira foi infeliz ao se expressar sobre o índice de
mortalidade infantil: ‘Blumenau reduziu a mortalidade infantil e aumentou a
mortalidade adulta...’”

08/10 - Atitudes

“As seguidas liminares assinadas pelo juiz Domingos Paludo atingindo o
governo provocaram uma reação por parte do governador Luiz Henrique que o
colocou sob suspeição. A gota d’água aconteceu ontem, quando o magistrado acatou
a ação encaminhada pela Procuradoria do município de Florianópolis visando
impedir a assinatura do contrato de compra do prédio do Besc, que está penhorado.
Luiz Henrique quer afastá-lo de julgamentos que envolvem o Estado.(...). Não seria
uma atitude um tanto antidemocrática, além de uma interferência entre poderes?

22/10 - Pois é

“Dá pra observar que muitos que hoje acusam a ministra Benedita da Silva
de utilizar dinheiro público para viagem particular também foram, em tempos de
poder, beneficiários dos cofres públicos, inclusive para viagens. É tudo igual, ou
pelo menos parecido.”

22/10 - Prossegue

“Pelo visto estão sobrando cargos no governo do Estado, tanto que o ‘comitê
palaciano’ continua distribuindo funções entre antigos e novos aliados, de olho em
2004.”

22/10 - Cá entre nós

“Já imaginou se todas as autoridades decidissem devolver aos cofres públicos
o dinheiro utilizado em viagens ditas oficiais? Sobraria o suficiente para obras
prioritárias, entre elas, a duplicação da BR-101”.

Por outro lado, Moacir Pereira apoiou muitos dos seus comentários em números
e estatísticas, dando uma impressão de maior confiabilidade e segurança às notas.
Caso exemplar foi o encerramento do prazo para trocas de partidos. Isentando o
leitor dos nomes dos chamados “vira-casacas”, o jornalista preferiu fazer um balanço
numérico do troca-troca. Com isso, evitou incomodação dos possíveis mencionados.

Outro assunto que esteve na pauta do colunista foi a queda de braço entre
governo e oposição na votação do reajuste salarial para o funcionalismo público,
na Assembléia. Na coluna do dia 25/09, Moacir Pereira avalia que Luiz Henrique
“aprovou como queria” os novos patamares salariais, e que era necessário aguardar
para ver se tal vitória não teria sido ilusória. Não há críticas nem ao Executivo nem
aos parlamentares, mas é construído um clima de suspense por futuros movimentos
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da política.

No dia seguinte, o jornalista volta ao caso, repercutindo críticas do PT à forma
de negociação do governador para garantir a aprovação do reajuste. Deu voz ao PT
que tachou Luiz Henrique de “intransigente”, negando aperfeiçoar o projeto: “O
Palácio Santa Catarina feriu a ética ao negociar diretamente com os deputados, ao
invés de fechar acordos de forma transparente com as bancadas, como desejava o
PT”.
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Edição 42 – 15/11/2003

Apagando uma luz e acendendo
outras

   

Ilha da Magia sem energia

  Florianópolis vivia uma tarde comum de quarta-feira, quando às 13h16, o
abastecimento de energia foi interrompido. Foi um segundo e em seguida havia
uma ilha inteira sem eletricidade, 300 mil pessoas atônitas e sem saber o que teria
causado aquilo. Em minutos, as primeiras informações: uma explosão numa galeria
sob a ponte Colombo Salles, que interliga a Ilha de Santa Catarina ao continente,
teria rompido um importante cabo elétrico, deixando todos os ilhéus às escuras.

  A partir daí e por longas 55 horas, o que se viu foi um longo rosário de
transtornos para toda a população da maior parte da capital catarinense. Para a
mídia local, foi um teste dos mais ferrenhos, que durou dois intermináveis dias. A
demora no restabelecimento da energia obrigou o adiamento nos fechamentos das
edições, provocou o alargamento de jornadas de trabalho e deixou elétricas as
redações dos principais veículos de comunicação. Isso porque se percebeu que o
acidente era mais grave do que se supunha e os reparos não seriam tão fáceis. Foi
necessário trabalhar com estratégia e inteligência, racionalizando a divisão de
tarefas e fazendo as equipes renderem além do comum. Não bastassem os muitos
desdobramentos do apagão, ainda estavam na pauta a Futurecom – feira nacional
de telecomunicações – e a décima etapa do mundial de surf, eventos que a cidade
recepcionava naqueles dias.

  Como em operações de guerra, na cobertura do blecaute em Florianópolis,
os recursos disponíveis e a localização foram fundamentais para um bom
desempenho de alguns veículos de comunicação. Deu-se bem quem tinha redações
na parte continental da cidade ou quem dispusesse de geradores de energia que
fornecessem a eletricidade necessária. Foi o caso dos veículos do Grupo RBS: o
jornal Diário Catarinense, a RBSTV – retransmissora da Globo -, a TVCOM –canal
a cabo - e a rádio CBN Diário. Juntos, conseguiram fazer uma cobertura de fôlego
dos dois dias de blecaute, aliando agilidade e conteúdo.

  Se na Ilha ninguém poderia se informar pela televisão, a saída foi a volta ao
rádio de pilhas. Pensando nisso, a CBN Diário dedicou toda a programação à
cobertura do blecaute, entrevistando mais de cem pessoas envolvidas no assunto e
ultrapassando as 50 horas de transmissão direta. Para reforçar a equipe, a TV COM
se aliou à rádio, deslocando seus jornalistas para o pool de cobertura. De São José,
cidade vizinha da capital na porção continental, o escritório da RBS TV dava suporte
à matriz na Ilha.

  Ainda no continente, com energia elétrica, a redação do Diário Catarinense
produziu um material de peso nas páginas do jornal que o leitor recebeu na quinta,
30. Farto em informações e em flagrantes captados pelos fotógrafos, o jornal esgotou-
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se rapidamente nas bancas. A manchete “CAOS NA ILHA” e o assunto dominando
toda a primeira página chamaram a atenção de quem queria saber mais sobre o
apagão.

  Com menos sorte, a sucursal do concorrente A Notícia teve que se desdobrar
para trazer as informações mais importantes para os seus leitores. É que a redação
do diário de Joinville fica no centro da Ilha, e, portanto, estava às escuras como o
resto da cidade. Com menos profissionais que o Diário e com limitações operacionais,
A Notícia mandou a maioria de seus repórteres para a rua, mas manteve alguns na
rádio-escuta. Para enviar as matérias à matriz, o jornal usou as estruturas domésticas
de alguns repórteres que moram na parte iluminada da cidade. O resultado no
outro dia foi uma edição limitada em apenas 2,5 páginas, com textos mais descritivos,
com pouca personalidade. A manchete da quinta, 30, foi “CAPITAL ENFRENTA
CAOS COM APAGÃO PROLONGADO”, e a capa trazia comunicado informando
que o jornal não veicularia dois de seus cadernos por causa do blecaute, já que
eram produzidos na capital e haviam sido prejudicados.

A cobertura ganhou maior fôlego no dia seguinte, a sexta 31, dia das bruxas.
Com seis páginas e 19 profissionais envolvidos na pauta, A Notícia ganhou as ruas
com a manchete “Florianópolis decreta emergência e fecha ponte Colombo Salles”.
Novamente o suplemento ANCapital, voltado para a Grande Florianópolis, não
circulou, mas o resultado que o leitor encontrou desta vez pareceu mais bem
organizado e elaborado que antes, suficiente para disputar com a concorrência.

  O Diário Catarinense manteve o tônus e estampou “FLORIANÓPOLIS EM
EMERGÊNCIA” na sua capa do dia 31. No interior, seis páginas bem recheadas de
fotos e de textos-legendas.

Na cidade, filas se formavam para atravessar as pontes, técnicos viravam noites
esticando cabos e policiais rondavam as ruas. As famílias foram dormir mais cedo,
as buzinas não foram acionadas nos engarrafamentos, apenas algumas ocorrências
policiais chamaram a atenção e o governador não deu um pio sobre o caso. Só foi
falar quando o abastecimento foi restabelecido por completo na noite da sexta, 31,
pela TV. A água vai chegar aos poucos, anunciavam as rádios e as televisões. Com
luz, houve até concerto de rock no norte da Ilha para os surfistas que esperavam
que as ondas melhorassem para a etapa do mundial.

Veio o sábado chuvoso, e as bancas de jornais exibiram edições robustas dos
jornais, fazendo bom rescaldo do blecaute. A Notícia trouxe “Florianópolis apura
prejuízos do apagão” em três páginas, e retornou com o suplemento ANCapital
ainda integrado ao segundo caderno, destinando quatro páginas ao tema. O jornal
parecia estar retomando a rotina. O Diário Catarinense, por sua vez, veio com “É o
fim do pesadelo?”, manchete que simula interrogação constante no imaginário do
ilhéu recém-traumatizado. No sábado à tarde, o Diário de domingo retomava o
assunto na manchete “As fragilidades de Florianópolis”, exibindo o temor de
diversos setores de um novo colapso energético.

Por mais que se tenha dito nestes três dias de cobertura, ainda há pontos a
serem esclarecidos sobre as causas do acidente que provocou o blecaute e sobre
quem deve ser responsabilizado.
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Neste sentido, a mídia florianopolitana, nos primeiros dias, não insistiu em
buscar culpados, focalizando mais os aspectos técnicos e de prestação de serviços
para a comunidade. A escolha pode ser questionável, mas a opção inversa, por
outro lado, não seria totalmente a mais correta. Acidentes como o blecaute de
Florianópolis ensinam muito porque obrigam os meios a produzir um noticiário de
qualidade e de fôlego em pouquíssimo tempo; ensinam muito porque incitam os
profissionais a reverem suas certezas sobre quem é o seu público e o que ele espera;
ensinam muito porque sinalizam as menores falhas, sempre mais visíveis nas
grandes coberturas. Tudo isso contribui para um jornalismo melhor. Mesmo às
escuras, isso parece claro.

Editoriais foram jornalisticamente frios

A opinião dos jornais catarinenses parece ter passado em branco, ou melhor,
ficado no escuro, com o blecaute em Florianópolis. Apesar de 55 horas de falta de
energia elétrica e toda uma força-tarefa para resolver o problema, os jornais
economizaram opiniões e publicaram editoriais sobre o assunto só depois de a
poeira – ou a tensão – terem baixado.

O Diário Catarinense sobressaiu-se ao concorrente A Notícia também na parte
opinativa e, na sexta-feira, 31 de outubro, divulgou editorial ocupando metade da
página 16. No Jornal de Santa Catarina, uma versão reduzida deste editorial —
em função de ambos os jornais pertencerem ao Grupo RBS — também foi publicada.
A Notícia repetiu o feito, mas com um texto mais enxuto e pequenos equívocos.

Na comparação dos periódicos, o que primeiro chama a atenção é a semelhança
dos títulos. A única diferença reside numa questão puramente gramatical. Ao passo
que os jornais do Grupo RBS preferem o título no plural (“As lições do blecaute”),
em AN a opção é pelo singular (“Lição do blecaute”). O DC traz ainda outro
chamativo, não muito comum atualmente, mas que cabe em situações como o apagão.
No rodapé de capa do dia 31, traz estampada uma chamada para o conteúdo
informativo referente ao fato e, nisto, aproveita para convocar o leitor também para
a opinião do veículo.

O mesmo editorial “As lições do blecaute”, publicado no Santa de 31 de
outubro, traz o mesmo conteúdo publicado no DC, porém em versão resumida. É
suprimido quase 40% do texto e há alterações – principalmente reduções – em uma
ou outra expressão. O tom, de qualquer modo, é praticamente o mesmo. Embora
longo em sua versão original publicada no DC, o texto não faz ataques ou
questionamentos a possíveis responsáveis pelo blecaute, mas sim tenta manter um
tom cordial, diplomático e consciente.

O principal argumento é o de que o apagão, ao contrário de significar
unicamente caos e prejuízo, deve ser tomado como lição para que o problema não
se repita no futuro. Faz-se menção a um projeto de construção de um cabo
submarino de transmissão de energia à Ilha de Santa Catarina, mas não se
menciona nomes ou responsáveis pelos atrasos na sua implementação. Condizente
com o público de comerciantes, empresários e gente do setor atendidos pelo jornal,
não se deixou de salientar “negócios desfeitos, prejuízos vultuosos em todos os
setores de atividade e na economia doméstica também”. A ênfase, mais do que nos
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transtornos sofridos pela população, inicia-se com enfoque na economia.

  Em resumo, fica a impressão de que o que passou, passou e não vale a pena
ficar batendo na tecla de quem é o culpado, a quem cabe a responsabilidade pelos
prejuízos e de quem se deve cobrar o restabelecimento normal do serviço de energia.
Ao fim, abra-se espaço para agradecer a policiais, à sociedade de um modo geral,
escolas, comércio, etc. O jornal ainda cita que é “de justiça registrar a presteza com
que os poderes públicos estadual e municipal agiram para garantir um mínimo de
conforto e segurança à população na situação de emergência”. Isto, quando é sabido
que o governador Luís Henrique da Silveira só se manifestou sobre o ocorrido
depois de a transmissão de energia ter sido restabelecida.

Em comparação com o DC, AN mostrou-se mais breve – inclusive na economia
do plural no título, como citado. Conforme o concorrente, a mensagem também foi
a de uma lição a ser aprendida para o futuro. Não são feitas referências ao poder
público ou a responsáveis pelo problema. Ainda, o editorial cita o apagão sofrido
em Nova York como tendo acontecido no ano passado, quando na verdade ocorreu
em agosto deste ano – fato salientado no DC. Em outro trecho, é lamentada “a
circunstância de todo um sistema estar na dependência de um só cabo”, quando na
verdade as informações dão conta que são dois cabos a abastecer a Ilha e que não
apenas um deles, mas sim ambos, foram rompidos por conta de uma explosão
acidental ocorrida quando técnicos faziam reparos com um maçarico a gás no interior
de um dos dutos que levam energia à Florianópolis.

O DC ainda volta a opinar sobre o caso no dia 4 de outubro, em editorial
intitulado “Prioridade máxima”. Trata-se de uma maneira de reforçar considerações
acerca do fato; contudo, o tom é mais incisivo. Por exemplo, quando é dito que um
plano emergencial para casos como o apagão deveria “ser tocado à frente como
prioridade máxima pelas administrações e pela empresa concessionária do serviço”.
Ou quando, a seguir, é reforçado: “Trata-se de um imperativo do senso comum que,
como disse alguém, no Brasil parece ser o menos comum dos sensos, a julgar pelo
comportamento nebuloso e errático dos administradores públicos”. Antes de um
longo parágrafo à maneira de considerações finais, a indignação estampa-se em
uma frase inteira. Num claro tom de deboche, é dito que “uma população de 300
mil pessoas não pode continuar refém de ‘liquinhos’ que explodem ou de ventanias”
— estes dois fatos atribuídos como causa à queda de energia na capital de Santa
Catarina.
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Edição 43 – 13/02/2004

Anatomia de uma acusação infundada
 

A gravidez da mulher e a “barriga” do jornal

  A gíria das redações tem uma palavra para definir trapalhada jornalística:
“barriga”. Diferente do “furo” (que é a informação dada com exclusividade), uma
“barriga” é tudo o que um jornalista não quer, já que isso afeta diretamente a
seriedade e a credibilidade de seu trabalho. No final de 2003, este MONITOR DE
MÍDIA colheu nas páginas dos jornais catarinenses um episódio recheado de
“barrigas” que transformou a vida de uma anônima mulher em Joinville. Se num
dia ela pensava estar grávida, logo depois seria presa e acusada de ter matado ou
vendido o próprio bebê.

  O Caso Juliana tem ingredientes dignos de filme policial: uma mulher com
medo de agulhas, um suposto rapto, um feto desaparecido, e muitas declarações
conflitantes. Some-se a isso alguma imprudência médica, a freqüente pressa
jornalística e contradições entre os depoentes. O MONITOR DE MÍDIA
acompanhou o caso pelos jornais e escolheu as edições de A Notícia para apontar
os principais deslizes cometidos numa cobertura que, desde o início, escolheu a
vítima como culpada de um crime nunca cometido.

  O mistério

  No dia 11 de agosto, a microempresária Juliana da Silva Souza de Jesus, de
29 anos, desapareceu quando se dirigia a uma manicure. De acordo com a
reportagem publicada no dia 14, a ida à manicure era um dos preparativos de Juliana
para a cesariana pela qual estava prestes a passar. As informações davam conta de
que a mulher deixara a casa com pouco dinheiro, levando o telefone celular, por
meio do qual fez contato com o marido antes de sair.

  Passados mais de três meses, novamente os jornais voltam a noticiar o caso.
Desta vez, a mulher desaparecida passa a ser tratada como suspeita de crime. No
sábado, 22 de novembro, A Notícia traz uma foto no alto da primeira página onde
Juliana aparece algemada. Ao lado, a chamada “Presa mulher que sumiu de casa”.

  Na seção policial, a matéria – assinada por Poliana Santos e Oliver T. Albert,
com fotos de Arlei Schmitz – afirma que apesar de localizada a desaparecida, a
polícia tinha outro enigma a decifrar: onde estaria o bebê que Juliana estava
esperando antes de sumir? Apesar de negar a gravidez, Juliana recebeu voz de
prisão e ficou detida na Delegacia Regional de Joinville.

  No dia seguinte, o jornal traz novos detalhes da história, mas trata Juliana
com desconfiança: “Juliana agora alega gravidez psicológica” é o título da matéria
à página A12 da editoria de Polícia. De acordo com A Notícia, Juliana teria
descoberto que se tratava de uma gravidez psicológica e, por isso, teria fugido
para o Paraná, onde tinha amizades. A edição daquele domingo trazia ainda que “A
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mulher morava em Campo Mourão e trabalhava em Pitanga, uma cidade próxima,
em uma casa de prostituição”.

Na quinta-feira, 27, ainda presa na Delegacia Regional de Joinville, Juliana
aguarda o resultado dos exames feitos “para provar inocência”, noticia o AN. Desta
vez, ganham destaques as falas da psicóloga Rita de Cássia Ferreira Ternes que
passa a avaliar o caso. A especialista acha que não houve mesmo gestação, e que
não deve ter acontecido gravidez psicológica, pois este estado se mantém apenas
até o quarto mês de suposta gestação. Neste período, exames mais específicos
detectariam uma possível fraude. Segundo a psicóloga, Juliana desejava parto
normal, mas seu médico preferia cesariana. Com pavor por agulhas, a paciente
teria fugido um dia antes da cirurgia para ter o bebê por métodos naturais.

Na sexta, 28, a resolução do caso: a perícia comprova que Juliana não esteve
grávida naquele ano e que jamais pariu. A Notícia estampa uma foto ocupando
cinco das seis colunas do jornal, logo abaixo da manchete do dia. Na foto, Juliana
parece comemorar o desfecho do caso com a família. Não há texto de apoio ou
chamada, apenas a legenda: “FORA DA PRISÃO – A microempresária Juliana da
Silva Souza (D) é abraçada pela irmã Nádia (c), depois de ser libertada pela polícia
de Joinville. O marido Hipócrates Fernandes (e), emocionado, enxuga as lágrimas.A
polícia suspeita que ela tenha vendido o recém-nascido porque naquela região
paranaense onde foi encontrada há investigações sobre tráfico internacional de
crianças e até de mulheres. Exames, nesta semana, vão comprovar se Juliana esteve
grávida”.

a terça, 25, nova carga sobre a acusada: o jornal dá voz às afirmações do
ginecologista e obstetra que a estava acompanhando no caso. Conforme ele, Juliana
estava grávida antes de desaparecer. Apesar de o médico não falar com a imprensa
e não autorizar a divulgação de seu nome, o AN deu crédito ao profissional e difundiu
sua versão. O jornal teve a informação de que o médico teria trazido dois envelopes
com exames à polícia, mas não teve acesso a eles. Acreditou na versão, sem checá-
la devidamente. E cometeu mais um erro: deu as acusações, mas não ouviu o outro
lado, no caso Juliana. A sucessão de erros na apuração e no equilíbrio das versões
se alimenta de outros dois elementos: o ginecologista admitiu que a paciente não
era freqüente no pré-natal e o marido confirmou que só a acompanhou em duas das
consultas feitas.

No dia seguinte, um detalhe vem à tona, acrescentando mais mistério ao caso:
a acusada chama o delegado responsável pelas investigações, ergue a blusa e força
a região abdominal, projetando a barriga para frente. A autoridade policial compara
o estado de Juliana com as fotos tiradas na época em que contava oito meses de
gravidez e comprova volumes abdominais semelhantes. Pela primeira vez, o
delegado admite que ela possa ter simulado a gravidez. A Notícia, em matéria
assinada por Poliana Santos, informa que o novo fato pode alterar o rumo das
investigações. A acusada passa por novos exames periciais. O marido, o advogado
Hipócrates Fernandes, é ouvido e reafirma que “sentia o bebê se mexer” e que
teria acompanhado toda a gestação. O ginecologista que a atendia não comenta a
novidade no caso. Mais uma vez, Juliana não é ouvida pela reportagem.

A perícia
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Exames mostraram que ela não engravidou este ano. ‘Provei minha inocência’,
declarou”. Na página A 18, a matéria – com texto de Poliana Santos e fotos de
Luciano Andrade – trouxe dados importantes para o entendimento do caso: o médico
que acompanhava Juliana não teria feito ultra-sonografias nem exames de avaliação
de risco fetal a pedido da paciente; os laudos dos exames periciais mostram que a
paciente nunca deu a luz e que apresentava um mioma, mas ele não poderia ser
confundido com um feto; a psicóloga Rita de Cássia Ternes afirma que Juliana
passara por uma “gravidez iatrogênica”, isto é, provocada pelo médico durante o
pré-natal e reforçada pela relação de confiança que se estabelece entre ambos.
Com esses elementos e com os exames, o Caso Juliana estaria resolvido. Em tese.

Mas não foi o que se viu. No dia seguinte, 29, A Notícia dá continuidade ao
assunto, dando destaque na sua primeira página às acusações do médico que aparece
pela primeira vez. A chamada é “Médico diz que foi enganado por Juliana” e o
título da matéria nas internas é “Médico de Juliana afirma que ela forjou a gravidez”.
No texto, o ginecologista e obstetra Salomão Nassif Sfeir Filho parte para a ofensiva:
“Ela é diabólica. Nem cheguei a tocar na barriga dela”. Ele admite que não fez
ultra-sonografia, que apresentou à polícia um laudo feito por suas funcionárias
com base nas informações do pré-natal que não foram perdidas numa pane que
teve no computador, e que marcara a cesariana para que a paciente passasse por
exames mais específicos já que ela se recusava a tal. O médico se defendeu, dizendo
que a gravidez não era iatrogênica. O Conselho Regional de Medicina seria colocado
no caso pela polícia. Mesmo tendo os laudos ao seu favor e alegando inocência
desde a primeira matéria quando da sua localização, Juliana não foi ouvida por A
Notícia neste dia. Só as acusações e justificativas do médico foram publicadas.

Os erros

Aliás, em nenhum momento da cobertura, Juliana foi tratada como vítima
pelo jornal. Sempre recaiu sobre ela a dúvida, a suspeita sobre suas declarações. É
o que se percebe na reportagem do dia 25 de novembro, onde o leitor encontra o
trecho: “o delegado Marco Aurélio Marcucci comanda as investigações sobre o
paradeiro do bebê, que tem pouco mais de três meses”. Perceba-se o tempo do
verbo: presente do indicativo. Não há condicional, não há dúvida de que o bebê
não exista.

É evidente que o jornalismo é uma atividade que se alimenta da dúvida.
Diariamente, repórteres e editores se questionam sobre os fatos do cotidiano e
orientam suas condutas por um ceticismo profissional. Duvida-se de tudo. A crença
é de que este procedimento permita que o jornalista não se envolva com nenhuma
das partes de um conflito e que, assim, possa dar a versão mais equilibrada e
imparcial possível. A dúvida é necessária na condução das informações e na sua
apuração. Entretanto, este MONITOR DE MÍDIA observou no Caso Juliana uma
sucessão de erros jornalísticos que não apenas alimentou uma dúvida salutar sobre
as fontes de informação. Houve pré-julgamentos, o jornal deu mais peso a versões
de um dos lados envolvidos, não se respeitou um princípio fundamental do Direito:
“Todos são inocentes até prova em contrário”. Não havia provas de que Juliana
tivesse dado à luz um bebê, e se não havia corpo, não havia crime. Repórteres,
editores e redatores embarcaram apressados numa única versão, a que tinha um
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verniz mais científico, indubitável.

Em uma semana de jornais, Juliana passou de desaparecida a acusada de
homicídio ou tráfico de crianças; permaneceu presa por sete dias; teve a sua imagem
difundida na primeira página de um dos mais importantes jornais catarinenses,
aparecendo algemada; esteve próxima do suicídio (conforme contou na edição de
12/12); foi desacreditada pelos próprios familiares (principalmente o marido, em
26/11).

  O episódio convida a refletir sobre algumas questões: O jornal deve estampar
fotos de suspeitos algemados na capa, mesmo ainda não estando provadas suas
culpas em crimes? No meio de versões conflitantes, deve-se sempre dar mais crédito
às declarações de quem possui mais instrução ou especialização profissional? É
prudente um jornal publicar versões mesmo que a fonte não decline sua identidade
ou o jornal tenha acesso às declarações por terceiros? O jornalismo que faz cobertura
de casos policiais tem claro em seus procedimentos a diferença entre provas,
indícios, suspeitas, acusações e culpabilidades?

  Em 12 de dezembro, A Notícia informou que Juliana iria processar seu médico
por negligência. O título da matéria da página A16 dá outro tratamento à mulher:
“Estilista vai processar médico ginecologista”. Juliana prometia requerer
indenizações por danos morais e materiais. A justiça deve avaliar se no caso em
questão houve prejuízos. Interessa a este MONITOR DE MÍDIA analisar a conduta
dos jornais catarinenses na produção do noticiário. A Notícia não foi o único diário
a errar no caso. Serviu apenas de instrumento para dar visibilidade ao tipo de
cobertura que o leitor teve acesso. Não foi uma cobertura ideal, e infelizmente, no
caso da falsa gravidez de Juliana, a barriga maior foi dos jornais.
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Edição 44 – 01/03/2004

Uma certa noite num bordel
   

De como um escândalo toma os jornais

  O cenário, os personagens e a história são dignos de um livro policial, com
enigma que Holmes ou Poirot solucionariam caso fossem chamados a investigar.
No dia 29 de novembro de 2003, por volta das 2h30min, uma força-tarefa composta
por policiais civis e militares além de comissários da Infância e da Juventude bate
à porta de um dos mais sofisticados bordéis de Joinville, o Marlene Rica. Eles
cumpriam uma ordem do juiz Alexandre Moraes da Rosa para averiguar denúncias
de exploração sexual infanto-juvenil. Mas ao tentar entrar no prostíbulo
encontraram a proprietária, Marlene Luy, e o coronel Paulo Conceição Caminha,
chefe da Policia Militar em todo o estado no portão.

  O tenente que comandava a operação logo reconheceu seu superior e bateu
continência. O constrangimento tomou conta do lugar, afinal a última pessoa que
os policiais esperavam encontrar no bordel era o chefe da PM. Diante da surpresa,
o tenente resolveu cancelar a operação, os policiais voltaram para as viaturas e o
comissário da Infância e da Juventude Milton Francisco da Silva também
abandonou a missão. Tudo estaria encoberto até hoje se um dos presentes não
denunciasse os fatos, oferecendo à imprensa catarinense um escândalo que
chacoalhou as estruturas da Segurança Pública estadual.

No dia seguinte ao flagrante, o comissário Milton Francisco da Silva relatou
tudo o que tinha acontecido ao juiz Moraes da Rosa, que encaminhou o caso ao
Ministério Público. O promotor responsável pelo Controle Externo da Atividade
Policial, César Augusto Grubba, instaurou uma investigação e ouviu os depoimentos
da dona do prostíbulo, do comissário e do tenente. O objetivo era apurar se houve
crime de abuso de autoridade, e também infração ao artigo 236 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), que “considera crime inibir ou embaraçar ação de
autoridade judiciária em exercício da função”. A investigação quer ainda esclarecer
se os funcionários públicos utilizaram carros oficiais – ou seja, bens públicos –
para ir à boate. Os depoentes negaram que o coronel Caminha tivesse impedido a
vistoria e o comissário Silva sustenta que teve seu trabalho obstruído.

De maneira resumida, essas eram as informações disponíveis para o leitor do
Diário Catarinense do dia 04/02. A capa trazia a chamada “MP apura festa de cúpula
da segurança em bordel” para a matéria que ocupou quase toda a página 19. O
repórter João José Cavallazzi deu espaço às versões da história contadas até o
momento. Resume-se a dizer que “a história vinha sendo mantida sob severo sigilo”,
mas não explica como ela se tornou pública agora, mais de dois meses depois,
mesmo citando que o MP foi acionado logo em 30 de novembro, e que os depoimentos
já foram iniciados.

Detetives e jornalistas
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O que o leitor percebe desde o anúncio do caso é que o clima da cobertura do
DC é semelhante ao de um jogo de detetives. Enquanto no jornal A Notícia já se
disse o nome do prostíbulo e o nome dos envolvidos logo no início, o DC preferiu
esperar mais desdobramentos. É importante destacar que apesar de toda a cautela,
o jornal estimulou a reflexão, dando pistas muito claras ao leitor, quase beirando o
juízo de valor, para que se questionasse o que realmente aconteceu naquela noite.
Não houve intenção alguma de “proteger as autoridades, o oficialismo”. Isso ficou
claro quando apesar de falar sobre a cúpula de segurança do governo estadual, o
repórter utilizou o termo funcionário público.

O escândalo teve destaque no DC, já que das 20 edições analisadas (de 1º a 20
de fevereiro), seis capas tiveram chamadas para as matérias e na edição do dia 6 o
assunto foi manchete: “Secretário afasta comandante da PM”. Mesmo sendo a
manchete do dia, a matéria não ganhou a página quatro, tradicional lugar da matéria
de destaque no jornal. Sempre esteve na editoria de geral, mais próximo das últimas
páginas. Sendo tratado como caso de polícia e não política, pois haveria brecha
para tal, já que o caso resvalou no secretário da Segurança Pública, João Henrique
Blasi, um dos candidatos do PMDB à prefeitura da capital neste ano.

Ao invés de revelar o conteúdo do relatório do comissário Silva logo no início
da cobertura, o DC optou por doses homeopáticas. A cada dia, o leitor tinha acesso
a uma nova informação. Estratégia de marketing para garantir mais vendas com as
suítes ou respeito ao Guia de Ética e Responsabilidade Social da RBS?

A sensação do leitor é a de que se pega um carro muito veloz, uma investigação
impressionante, que tem um tom de denúncia e fiscalização do poder público como
há muito não se via na imprensa catarinense. Mas depois de alguns dias este carro
desacelera e começa a utilizar sempre as mesmas informações, até as mesmas
declarações são repetidas em diferentes dias da cobertura. É evidente que o caso
ainda não está concluído e que ainda desfila nas páginas dos jornais. Entretanto,
este MONITOR DE MÍDIA observa atento o desenrolar dos acontecimentos na
imprensa local...

O jornal levou muito tempo para de fato dizer o que estava querendo transmitir
nas entrelinhas. Por exemplo, as atitudes do secretário de Segurança Pública e
Defesa do Cidadão, João Henrique Blasi, foram monitoradas pela reportagem, mas
a sua ligação com o caso não foi esclarecida de início. Só na edição de 06/02 o jornal
divulga que o comissário Milton Francisco da Silva afirmou em seu relatório
(entregue à Justiça no dia 30 de novembro de 2003), que o coronel Caminha afirmou
perante todos os integrantes da força-tarefa que o secretário Blasi também se
encontrava dentro do bordel.

É certo que um assunto como esse é extremamente delicado, que o Código de
Ética do Jornalista e a Lei de Imprensa devem ser cumpridos no que diz respeito à
calúnia e à difamação e ao direito de não se revelar as fontes. Com certeza, o repórter
não podia simplesmente mencionar hipóteses e denúncias como se fossem provas
cabais que levassem a suspeitos e culpados. Mas a omissão de informação leva o
leitor a questionar algumas coisas.

A impressão que se tem é de que tudo não passou de jogo de cartas marcadas.
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O DC apurou, investigou, juntou informações. Ao invés de soltar tudo o que sabia
bem antes, esperou até 4 de fevereiro, data em que o relatório do comissário seria
divulgado, o que não se deu com detalhes. O coronel Paulo Conceição Caminha
daria seu depoimento no último dia 18, mas acabou sendo ouvido apenas na última
quinta, 26, quando voltou a confirmar que estava na boate em companhia de outros
membros da cúpula de Segurança Pública. Orientado pelo advogado, o oficial não
revelou a identidade das autoridades presentes. O ex-comandante da Polícia no
Estado declarou ainda que não sabia que o local era um prostíbulo e só foi até lá
por insistência de “amigos”. Com o jogo de empurra-empurra, o advogado de
Caminha afirma ter convicção de que o caso será arquivado pelo promotor...

A informação que circula é de que, na Assembléia Legislativa, já se sabia de
tudo desde dezembro. Segundo o DC, em 16 de dezembro de 2003, um pedido de
maiores esclarecimentos foi enviado ao procurador-geral de Justiça Pedro Sérgio
Steil. O autor do pedido foi o deputado Antônio Carlos Vieira (PP), franco adversário
do PMDB no Estado. É preciso lembrar que o secretário Blasi deve disputar as
prévias do PMDB rumo à prefeitura de Florianópolis.

 

E o (e)leitor nisso tudo?

Por que essas informações foram omitidas da sociedade catarinense? Se um
escândalo dessa proporção, como o DC chamou o episódio, estava nas pautas das
sessões da Assembléia, se o Ministério Público de Joinville já havia iniciado os
depoimentos, mesmo que estivesse “sob severo sigilo”, como o fato não foi apurado
pelas redações? Ou melhor, por que esperaram para “soltar” a história? Antes do
DC outro órgão de imprensa tinha tais informações? As justificativas para o atraso
são muitas, e vão da proximidade do fim do ano à busca de um tempo maior de
apuração. Mas será alguma delas satisfaz?

O leitor, no entanto, merece mais respeito. Até mesmo porque num jogo de
detetive o objetivo é juntar todas as pistas e chegar à solução do crime. Toda a
empolgação e rigor investigativo das matérias de João José Cavallazzi não podem
ser desprezados. O respeito às questões éticas também. Mas a investigação não se
aprofundou, não foi atrás das reais intenções deste episódio. O jornalista ficou preso
entre a vontade de dizer tudo o que pensava e o que podia dizer. Questões como as
datas da entrega do relatório e da solicitação de maiores informações feitas na
Assembléia deveriam ser explicadas ao leitor que se perguntou incessantemente:
por que soltaram essa história agora? Por que estão omitindo detalhes que os
concorrentes já estão dando? Por que a cobertura esfria a cada dia? Por que o DC
repete tantas vezes que o secretário só se posicionou diante do caso agora que a
história foi revelada, e que 48 horas depois da matéria ser publicada o coronel já
era afastado do cargo?

Isso conferiu um tom artificial, de cartas marcadas, afinal de contas, o juiz e o
MP de Joinville já sabiam do caso desde 30 de novembro de 2003, a Assembléia
Legislativa já sabia do caso desde 16 de dezembro de 2003, os integrantes da cúpula
obviamente sabiam e estavam tentando esconder. Pelo tom da cobertura, o jornal
também já sabia do caso há algum tempo. Então, os únicos que não sabiam realmente
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eram os leitores, os eleitores.

  A notícia em A Notícia

  O caso chegou às páginas do diário de Joinville um dia depois que o
concorrente, o que significa que A Notícia levou um furo do DC. Entretanto, como
revela trecho da matéria “Denúncia na mira do MP”, o jornal estava atrás da história
já em janeiro: “Procurado durante dois dias (26 e 27 de janeiro), o tenente Márcio
Reisdorf, do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), não foi localizado pela reportagem
de A Notícia nem deu retorno às ligações telefônicas feitas para a residência, para
o celular e para o quartel. Chefe da patrulha de apoio à força-tarefa, foi o tenente
quem conversou com o comandante da Polícia Militar no Estado, coronel Paulo
César da Conceição Caminha, na porta da casa noturna”. O que teria então impedido
o jornal de dar o caso antes? Precaução? Falta de agilidade? Ou outros motivos?

  Este MONITOR analisou as edições de 5 a 20 de fevereiro e observou que o
caso aparece praticamente todos os dias, exceto no dia 8. E em todas estas datas A
Notícia apresentou características peculiares para apresentar o caso. Com o passar
dos dias, o jornal trazia resumo dos fatos ocorridos em novembro para poder situar
o leitor que abria pela primeira vez as páginas da editoria de Política e não estava
por dentro do caso. Aí, um diferencial: tratar o assunto de olho nas eleições
municipais deste ano e articulá-lo ao possível envolvimento de altas autoridades.

O assunto também tomou as capas do jornal. E quando não era manchete, era
chamada de capa. As manchetes cumpriam sua função de chamar o leitor para um
assunto de interesse, mas com discrição sem grande alarde: “SSP apura abuso de
poder em boate” (05/02), ou ainda “PM ouve coronel Caminha” (20/02).

O jornal procurou rechear as matérias com detalhes, descrevendo a forma
como as pessoas se posicionavam diante dos fatos, como estavam em termos
emocionais e outros aspectos. Um trecho do dia 11 é ilustrativo: “Com um envelope
numa das mãos, o comissário Milton foi à audiência acompanhado de um advogado,
que também adotou o silêncio com os jornalistas. Entrou na sala de Grubba, no
terceiro andar do Fórum, às 16h20, e saiu às 18h20. Milton não quis conversar com
a imprensa que aguardava no lado de fora e disse que falará apenas quando for
conhecido o resultado da investigação”.

A informação foi relevante para o leitor, principalmente pelo caso ter sido
desdobrado. O AN não se limitou a revelar apenas aquilo que trata do caso em si,
mas procurou trazer a público o que diz a lei: “O Código Penal, em seus artigos
228, 229 e 230, prevê penas severas para quem pratica respectivamente os crimes
de favorecimento à prostituição, manter casa destinada a esse tipo de atividade e
ou sustentar-se por quem a exerça (veja infografia)” (15/02). Além disto, como mostra
o trecho citado, o esclarecimento dos fatos era substancial para o periódico, que
utiliza os recursos que estavam a disposição, entre eles infográficos, entrevistas
ping-pong com os envolvidos, e as versões em tópicos separados pelo nome. Esses
recursos auxiliam na leitura e no entendimento global do caso.

O jornal expôs os assuntos com o respaldo direto das declarações dos
envolvidos, e daqueles que saíram em defesa ou em ataque. “O relatório desse
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comissário (Milton Francisco da Silva) é leviano e mentiroso. Eu estava lá na
condição de pessoa comum. Não me apresentei como comandante e nem disse quem
eu era”, reafirma Caminha, em entrevista gravada à reportagem de A Notícia. O
militar conta que quando os homens da força-tarefa chegaram à casa, que ele define
como uma boate reservada, a proprietária o chamou: “’Caminha, tem gente aí! É
um monte de policiais’, relata. ‘Disse para ela não abrir, porque poderia ser um
assalto. Fomos até a janelinha. Pode perguntar para o tenente (Reisdorf)’,
complementa o coronel”(depoimento de Caminha, 05/02), “’Sou inocente. Mantenho
a minha casa há 23 anos e sou a única na cidade que não trabalha com menores’. A
declaração é da proprietária Marlene Luy, 49 anos, a ‘Marlene rica’, dada no final
da tarde de ontem por telefone à reportagem de A Notícia. Até agora, Marlene
evitou qualquer pronunciamento à imprensa, mas ontem quebrou a ‘regra’” (
depoimento de Marlene, 19/02). “’Ir numa casa de prostituição é uma questão moral,
de foro íntimo’, alega Vieira, que apesar de elogiar a confissão do coronel não
considera natural uma autoridade pública freqüentar casas de prostituição”
(depoimento do Deputado Federal Adelor Vieira, 11/02). No entanto, por utilizar as
declarações, muitas vezes o jornal se repetiu nos dias seguintes (6, 7 e 10), ao invés
de trazer novos dados.

  Mesmo que a temperatura do caso esteja caindo, novos detalhes podem alterar
os termômetros. A análise que este MONITOR DE MÍDIA trouxe é parcial, pois
trata de um episódio em andamento e as tendências nas coberturas podem se
modificar. Mesmo com isso claro, optamos por oferecer um diagnóstico de como o
caso chegou aos jornais, já que com tanto empurra-empurra muita informação pode
ser jogada para debaixo do tapete.

Colunistas não deixam a temperatura baixar

De caso de polícia, o escândalo que estremece a cúpula da Segurança Pública
no Estado tornou-se caso de política, já que estamos em ano eleitoral e os ataques
e contra-ataques entre os partidos começam a movimentar a cena pública. Os
colunistas mais lidos em Santa Catarina não deixaram o assunto morrer á míngua.
Este MONITOR DE MÍDIA avaliou as colunas de Paulo Alceu, no Diário
Catarinense, e de Moacir Pereira, em A Notícia nas duas primeiras semanas de
fevereiro. Veja alguns dos resultados:

As alfinetadas de Paulo Alceu

O “caso do bordel”, como ficou conhecido na imprensa o episódio, apareceu
pela primeira vez na coluna de Paulo Alceu no dia 5. Embora não tratasse do assunto
em nenhuma nota, a seção “Pensando em voz alta” levantou uma questão colateral:
“Será que não cabe, devido aos acontecimentos atuais, uma CPI sobre prostituição
infantil?”. O tema só apareceu de forma mais contundente no dia seguinte, e sob o
título “Oportunismo eleitoral também”, Alceu aponta que Blasi transformou-se em
alvo, visando dividendos eleitorais por ser o preferido do PMDB e do governador
Luiz Henrique para desbancar a oposição na Capital. O colunista afirma ainda que
“é a guerra do vale-tudo, onde caberá ao eleitor tomar cuidados extras para não ser
manipulado (...) mesmo porque outros episódios surgirão, com acusados e
acusadores em cena”.
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Na mesma edição, há mais três notas referindo-se às acusações ao Secretário
de Segurança Pública. Intitulada “Providências”, uma nota pode causar certa
confusão. O texto traz que “Colocar a tranca depois que a porta foi arrombada pode
não surtir o efeito desejado, mas João Henrique Blasi decidiu afastar o comandante-
geral da Polícia Militar, coronel Paulo Caminha, principal envolvido no caso o bordel.
Até porque, além de ser visto, confirmou que esteve no local”. Afinal de contas,
quem confirmou estar no bordel? Blasi ou o coronel?

No dia 7, a idéia de perseguição política continua presente. É o que pode ser
percebido no trecho final de “CPI à vista”, onde o colunista Paulo Alceu assinala a
existência de material suficiente para criar embaraços e produzir desgastes. Ressalta
ainda que “será uma CPI, caso venha a ser instalada, não para defender o combate
à prostituição infantil, e muito menos para tratar obre abuso de autoridade”. Nos
dias 9 e 10, o espaço referente ao caso foi ocupado por algumas declarações, poucas
informações novas e quase nenhuma opinião. Já no dia 12, além de novas
declarações Alceu alfineta: “Estão vendo fantasmas onde não existe. Esse é o clima
na Secretaria de Segurança. Qualquer comentário na imprensa é
superdimensionado, como se estivessem escondendo a verdade”. No dia anterior,
já havia apontado o caso bordel como arrasador: “Chegou ocupando espaço, a ponto
de colocar em segundo plano as insinuações alimentadas pelos adversários de que
o governador Luiz Henrique estava em Nova York para um tratamento de saúde.
Não falam mais nisso, só naquilo...”

No dia 15, o colunista político do DC levanta a questão das polêmicas
envolvendo o ano eleitoral, já que, paralelo ao escândalo do bordel, o governo, em
âmbito nacional, está às voltas com a CPI para investigar o ex-assessor da Casa
Civil Waldomiro Diniz. Para Alceu, será um ano de lances explosivos envolvendo
figurões do governo. Já no dia 17, o colunista disserta sobre a criação de CPIs
relacionadas ao governo Luiz Henrique, no caso visando investigar o caso do bordel
ou o programa Viva Luz, no qual a Celesc reativou um contrato suspeito com a
Alusa. Fica evidente o interesse da oposição, representada principalmente pelo PP
e o deputado estadual Antônio Carlos Vieira, em investigar o escândalo de Joinville
e assim enfraquecer a candidatura de João Henrique Blasi, do PMDB. O colunista
expressa, no entanto, “que o papel fiscalizador do Parlamento deve ser sempre
perseguido, mas tendo por objetivo a defesa dos interesses da população
catarinense”.

No dia seguinte, Paulo Alceu comenta a decisão de não ser instalada, até o
momento, nenhuma CPI sobre os dois casos, acreditando ser esta a atitude mais
correta e responsável. Os acontecimentos devem ser primeiramente averiguados
por organismos oficiais, que fornecerão os dados concretos a respeito dos casos. Só
assim seria prudente decidir os passos políticos a serem tomados. Esse procedimento,
segundo o colunista, diminuiria o interesse visivelmente eleitoral da oposição em
se aproveitar do caso e atacar o governo. A argumentação é convincente já que o
escândalo no bordel não está de forma alguma esclarecido, e permanecem diversas
dúvidas quanto ao que realmente ocorreu na madrugada de 29 de novembro. Sobram
denúncias e alfinetadas, mas sem uma fundamentação oficial.

O silêncio de Prisco e o aviso de Pereira
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O colunista mais prestigiado de A Notícia, Moacir Pereira, demonstra clara
insatisfação com o afastamento do coronel Caminha na sua coluna de 6 de fevereiro.
O jornalista considera o ex-comandante da PM um homem “verdadeiro”,
transparente com os jornalistas e responsável pela boa imagem da Polícia Militar
catarinense, e que vinha exercendo um bom trabalho no Estado. Mesmo diante
disso, o colunista levanta aspectos ainda obscuros no caso, e o mais contundente é:
Houve ou não obstrução da fiscalização policial? A pergunta que fica no ar é: Por
que só no começo de fevereiro foi registrada a intervenção governamental, se o
caso é conhecido desde dezembro passado? Questões ainda sem respostas.

Outra pergunta que este MONITOR acrescenta é: Por que o jornal A Notícia
segurou a informação a ponto ser “furado” pela reportagem do DC? A coluna de
Prisco Paraíso se eximiu de comentar qualquer coisa a respeito do caso e de 1º a 15
de fevereiro nada foi dito. Moacir Pereira foi diferente e defendeu o coronel acusado
de envolvimento. Paralelo a isso, o colunista antecipou a ação da oposição, que,
insistindo em incluir Blasi na festa, promete que irá explorar o episódio na campanha
política da Capital.

  No dia 7, o colunista avalia os estragos causados pelo escândalo na pré-
campanha de Blasi. Para Pereira, a situação é grave, podendo ter conseqüências
imprevisíveis. De qualquer forma, é certo que a imagem do secretário já sofre com
a repercussão do fato, e ele teria grandes dificuldades para sustentar seu projeto
político. Além disso, já circulam informações na Assembléia Legislativa que outras
autoridades estariam presentes na boate no dia 29 de novembro.

Em 9 de fevereiro, Moacir Pereira novamente volta suas atenções para o
secretário João Henrique Blasi, que após o choque inicial, passa a tomar medidas
para tentar resgatar o controle da situação. A resposta é simples: questionar o
relatório do comissário Milton Francisco da Silva, e após isso, caso não sejam
fornecidas provas concretas, responsabilizar os acusadores. Uma tarefa árdua, já
que a acusações são graves, e a oposição não dá trégua. O colunista afirma mais
uma vez: “o deputado Blasi está neste momento fragilizado dentro e fora do
governo”. O assunto é retomado no dia 11, quando Moacir Pereira é mais enfático
nas graves conseqüências do fato. O colunista acredita na possibilidade, não muito
remota, da demissão do secretário Blasi e na antecipação da reforma do secretariado.
Até o momento, são as afirmações mais pessimistas a respeito do escândalo do
bordel. Paira a dúvida: estaria o colunista sendo demasiadamente “trágico”, ou
estaria apenas antecipando um fato previsível? Quem viver, verá...
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Edição 45 – 15/03/2004

Barulho nos tribunais e frieza nos
jornais

 

 

Proibição de bingos tem cobertura fria

Segundo a Associação de Bingos do Brasil, existem cerca de mil e cem de
seus estabelecimentos espalhados por todo o país. O setor movimenta entre 1 e 3
bilhões de reais por ano, estima-se. Existem cerca de 100 mil máquinas caça-níqueis
em operação nos bingos, sem contar as que estão em bares, padarias e pequenas
lojas. Hoje, a importação é proibida e em alguns estados essas máquinas são
legalizadas. Em 1946, os jogos de azar foram proibidos em todo o país. A partir de
então, apenas loterias federais foram permitidas. Em 1993, a Lei Zico abriu brecha
para a exploração de bingos e similares por entidades privadas. Foi nessa época
que a importação das máquinas caça–níqueis aumentou assustadoramente,
possibilitando a sua proliferação. Em 1998, a Lei Pelé regulamentou a atividade
dos bingos. Depois, a Caixa Econômica Federal passou a fiscalizar essas casas. Em
2002, o funcionamento desses estabelecimentos voltou a ser considerado ilegal.

  Sintético, o histórico foi publicado no Jornal de Santa Catarina em 21 de
fevereiro último, um dia depois da Medida Provisória que proibia o funcionamento
dos bingos no país. A MP de Lula causou surpresa e revolta entre os que atuavam
no ramo. Nos jornais, a polêmica dos bingos foi revelada através da sutileza. O que
parecia uma bomba preste a explodir não teve tanta relevância para os periódicos
locais.

O assunto logo se tornou capa do Diário Catarinense e de A Notícia no dia 21.
As manchetes: “Lula reage e proíbe bingos no país” (DC); “Governo fecha jogos de
Bingo do país”. Ao longo de fevereiro e março, de uma maneira ou de outra, os
jornais apresentavam o assunto em manchetes ou simplesmente como chamadas
de capa.

No entanto, o assunto é tratado nas matérias em tom informativo. No período
analisado por este MONITOR DE MÍDIA – de 20 de fevereiro a 12 de março -, o
DC, o AN e o Santa preocupam-se apenas a simplesmente noticiar o caso. E embora
ele ocupe espaço considerável nas edições, é tratado de maneira explicativa. A
medida provisória, as liminares das casas de bingo e a sucessiva cassação das
mesmas foram detalhadas no AN, mas sempre seguindo uma linha mais isenta.

A voz do governo

Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de o assunto ser tratado em sua
maioria com o respaldo das fontes oficiais, como revela o trecho: “Lula relatou
conversa que tinha tido instantes antes com Dirceu. Na conversa, Dirceu contou
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que tinha falado com o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. ‘Eu determinei
que fosse editada uma medida provisória proibindo os bingos e os caça-níqueis
neste País até que se encontre uma solução definitiva para essa situação’, informou,
acrescentando que o governo continuará buscando credibilidade: ‘Não haverá
problema político que atrapalhe os passos que o Brasil precisa dar’” (A Notícia, 21/
02). E “Se até o presente momento a atividade de bingo funcionou regularmente
com o beneplácito (consentimento) do Poder Público, não é por uma penada de
ocasião que extinguirá com toda a modalidade do jogo de bingo’, salientou o juiz”
(DC, 26/02). O que inicialmente daria consistência ao assunto pode confundir o
leitor. Como é caso da declaração do juiz federal substituto Rogério Didonet Teixeira,
citada acima. O uso dos termos técnicos tende a pouco contribuir para compreensão
do leitor.

Apesar do uso generalizado do tom informativo, os periódicos trouxeram
também questões adicionais para o leitor. O uso de infográficos e boxes para explicar
as diferentes situações é utilizado pelo AN, Santa e DC. No dia 26 de fevereiro, o
DC traz a ilustração de uma máquina de caça-níquel detalhada na maneira de seu
funcionamento. O mesmo aconteceu com A Notícia que, em 3 de março, trouxe box
com foto de deputados e senadores e suas opiniões sobre o caso.

A voz da rua

As versões da população também puderam ser lidas no AN. O jogo como vício
foi apresentado para alertar sobre os perigos sociais dessa prática. Em 27 de
fevereiro, a edição vem com “Cabeleireira aprova medida”, onde o assunto é tratado
do ponto de vista de quem “sofre” com o bingo. É o que revela o trecho: “A
cabeleireira Lucinda Marques ‘adorou’ a determinação do governo federal em
suspender a atividade dos bingos no País. Ela disse que há mais de um ano se
viciou no jogo e foi a pior coisa que lhe aconteceu. ‘Comecei a jogar nas máquinas
caça-níqueis e muitas vezes saía no meu trabalho para jogar. Nesse tempo que
joguei, ganhei R$ 10 mil e aos poucos perdi tudo. Ir a estes lugares é ilusão. Eles
dão o dinheiro e depois tiram tudo’, contou ontem. ‘Estou fazendo uma corrente de
oração para ver se não entro mais em casas de bingo. Faz um mês que não vou’,
comemorou”. O mesmo acontece no DC de 3 de março que utiliza da “desgraça” do
desemprego para explicar a situação de uma família de Chapecó “Ficou complicado
para a gente se manter’ disse Rosane, segurando o choro”.

Sem gritaria

Editada na véspera do Carnaval, a Medida Provisória não só chacoalhou as
casas de jogos do país, mas toda a oposição ao governo que vinha clamando por
CPI para o caso do ex-assessor do ministro José Dirceu, Waldomiro Diniz. Analistas
mais experientes entendem que a edição da MP tentou matar dois coelhos com um
golpe só: acabou com a jogatina e criou um fato político novo, capaz de desviar o
olhar da ferida aberta por Diniz. Se isso aconteceu de fato ou não, ainda é cedo
para dizer. O que se pode afirmar é que os bingos catarinenses foram rápidos,
correndo à Justiça e obtendo liminares para seu funcionamento. A mídia nacional
voltou seus olhos para o Estado e acompanhou de perto a celeuma. Cassadas as
liminares e lacradas as máquinas, pouco sobrou para os apostadores e aposentados
que gastavam seus tempos e dinheiros com a distração eletrônica. Na imprensa
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catarinense, o barulho foi menor que nos tribunais. Houve frieza no tratamento
das informações, nenhuma paixão e um silêncio dos jornais que parecia atestar
que a medida tinha vindo em bom tempo.

Editoriais não descolam bingos de Waldomiro Diniz

Embora a cobertura informativa do caso dos bingos tenha sido fria e
burocrática, a temperatura só subiu mesmo nos editoriais e nas análises dos
colunistas dos jornais. Foi para esses poucos espaços que foram canalizados algum
descontentamento ou aplauso à Medida Provisória que fechou as casas de jogos
eletrônicos no país.

No editorial de A Notícia intitulado “A Justiça e os Bingos”, fica clara a
insatisfação do veículo com o surgimento das liminares destinadas a permitir a
reabertura das casas em Santa Catarina. Fato este que contribuirá para desorientar
a opinião pública diante da legalidade da Medida Provisória, e conseqüentemente,
desmoralizar o governo. O jornal indaga: “Até que ponto uma decisão do presidente
da República, respaldada pela assessoria jurídica de tão elevado nível, pode merecer
tão imediata suspensão?”

O AN vai mais longe, e questiona as reais intenções do governo ao fechar as
casas de bingo. Nesse ponto, o editorial assume uma posição severamente crítica
em relação à medida, e declara: “Na verdade, a medida provisória assinada pelo
presidente Lula sempre teve muito mais a intenção de abafar o escândalo Waldomiro
Diniz e garantir a sobrevivência política do ministro José Dirceu, do que
propriamente de acabar com os bingos e os jogos eletrônicos”. Uma declaração
forte, que assume a postura do jornal diante das recentes atitudes do PT e que
marca posição frente aos solavancos políticos recentes.

Essa visível insatisfação é retomada em 5 de março, no editorial intitulado “O
PT e as CPIs”, onde o jornal não mede esforços para atacar o governo e criticar seu
partido-base: “O caso dos bingos vem causando um desgaste brutal ao Partido dos
Trabalhadores e revela que o PT sabe agir na oposição, mas sai-se muito mal quando
está no governo”. O fogo cerrado continua: “O que o PT vem propiciando, nessa
que é chamada de primeira crise, é um espetáculo de incoerência, amadorismo e
desencontro”. O editorial, nas últimas linhas, ressalta ainda que a crise política
mostra um governo desorientado e sem estratégia, mostrando que o PT não detém
o monopólio da virtude.

No Jornal de Santa Catarina, os editorialistas também não poupam críticas
ao governo. É o que pode ser percebido na edição conjunta de 21 e 22 de fevereiro.
Sob o título “A administração da turbulência”, pode-se ler que “até mesmo essa
decisão governamental aparece com a marca da improvisação, uma vez que o
fechamento dessas casas não era cogitado até segunda-feira”. O editorial do dia 24
segue a mesma linha. O jornal defende que “uma decisão precisa ser adotada por
exigência inquestionável da sociedade: o jogo precisa ser mantido à distância do
financiamento de campanhas eleitorais”. “A CPI bloqueada”, publicado na edição
de 6 e 7 de março, critica ainda a posição do PT ao impedir as investigações sobre
a atuação dos bingos e o escândalo Waldomiro Diniz.
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Seu parceiro entre os jornais locais no Grupo RBS – o Diário Catarinense -
além de, também publicar “A administração da turbulência” e “A batalha do bingo”,
trouxe mais dois editoriais tratando do assunto. Em 25 de fevereiro, o DC afirma
que a Medida Provisória teve “o duplo mérito de recolocar o governo na ofensiva e
de forçar o Congresso a examinar seriamente a legalização dessa polêmica
atividade”. E alfineta: “Mas não trouxe um só fato novo sobre a irregularidade
cometida por um alto funcionário do governo”. Quatro dias depois, “O Brasil e o
jogo” aborda um outro aspecto da questão: “Jogos como bingos e caça-níqueis são
prejudiciais em si mesmos?”. E sugere que “o mais sensato é seguir o exemplo de
países que conseguiram regulamentar os jogos, evitando que eles sirvam de
cobertura para atividades criminosas”.

Ironia entre os colunistas

Nas colunas, muitas notas informativas e críticas apresentadas em tom irônico.
Moacir Pereira, de A Notícia, assumiu a posição mais informativa, limitando-se
somente a divulgar as repercussões da decisão do presidente. Transmitiu as medidas
tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e as ações dos trabalhadores envolvidos –
como a passeata até a Assembléia Legislativa e a mobilização no Lago da Alfândega.
Somente no dia 4 de março é que podemos perceber uma posição mais declarada
do colunista em relação à Medida Provisória. Pereira ressalta a situação delicada
em que permanece o governo: “O PT, acostumado a liderar os grandes protestos
contra o governo central, provou pela primeira vez, o próprio veneno. A medida
provisória fechou os bingos, mas ampliou a crise”.

No Jornal de Santa Catarina, Valter Ostermann relaciona os bingos com outro
jogo de azar praticado no país. No dia 24 de fevereiro, traz que “o governo vai
propor a estatização do bingo. Poderia aproveitar e estatizar também o jogo do
bicho”. No dia 2 de março, volta a comparar a diferente posição do governo em
relação a estes jogos: “Pelo andar da carruagem, os bingos não reabrem”. Já o jogo
do bicho é considerado “proibido desde sempre e funcionando para sempre”.

Paulo Alceu, do DC, também utiliza o mesmo recurso. No dia 7 de março, sob
nota intitulada “Apostas”, traz que “avestruz e macaco representam os números da
MP 168/04, que acabou com os bingos e as máquinas caça-níqueis mas não com o
jogo do bicho”. Fabian Lemos, do Santa, também veio com ironia: “Se um agente
do governo federal for flagrado pedindo propina de campanha a algum alto
empresário ligado ao Clube dos Treze ou à CBF, Brasília manda fechar os estádios
e clubes de futebol?”. Paulo Alceu também satiriza: “Dizem por aí que por conta
dos elevados índices de acidentes nas rodovias do país, Lula, de repente, numa
canetada, acaba com as fábricas de automóveis”.

Mulheres no topo

A professora, a senadora, a policial, a religiosa. A navegadora, a operadora
de rádio costeira, a juíza de futebol, a atleta... Com textos bem trabalhados, histórias
bem escolhidas e bem contadas, títulos evocativos, uma foto e uma legenda, simples
e diretas, o jornal A Notícia de 8 de março reportou o Dia Internacional da Mulher
de uma forma interessante e criativa. A começar pela disposição gráfica dos textos,
na parte superior de cada uma das páginas da edição, inclusive na capa e nas
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páginas de opinião.

Cartolas, a data e o número de página passaram para baixo, cedendo lugar às
matérias do especial. Os textos aparecem em itálico, mais convidativos à leitura. E
a primeira matéria, à página A4, levanta a bandeira da luta pelos direitos femininos.
Lembra que a data não é de comemoração, mas sim de luta. Um momento de criativo
por parte do jornal, pode-se dizer. Prova de que é possível, no jornalismo diário,
sempre tão apurado e tão padronizado, umas pitadas de novidade, de criação e de
ousadia.

Pena que as páginas B5 e B6 repitam a mesma matéria. E pena, também, que
tenha faltado um expediente ou a assinatura dos jornalistas em cada um dos textos.
Porque texto bom acaba tendo marcas de autor, e autor que produz texto de qualidade
merece crédito.
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Edição 46 – 01/04/2004

Ciclone, furacão e novos ventos no
jornalismo

 

  Catástrofe pega até os jornais de surpresa

  As redações mal tinham se recuperado da cobertura das fortes chuvas no
Vale do Itajaí nos dias 14 e 15 de março e um novo evento climático mobilizou os
jornalistas catarinenses. Desta vez, a ocorrência era mais inusitada e falava-se de
ciclone ou furacão, fenômeno inédito na região do Atlântico Sul.

Ninguém queria acreditar

As primeiras notícias surgiram no dia 27, mesma data da chegada do fenômeno
na costa brasileira e pairava nas páginas dos jornais um certo ceticismo quanto à
sua efetiva existência. Isso sem contar na grande confusão com relação à sua
definição: ciclone ou furacão. Com chamadas discretas nas capas, os jornais
deixavam escapar a incredulidade. A Notícia, por exemplo, trouxe na chamada de
capa que “Meteorologia prevê temporal no sul de SC”. Nas páginas internas, a
matéria relativa ao assunto era intitulada “Furacão pode atingir sul do Estado” e
no corpo do texto, a “meteorologia prevê a formação de um ciclone extratropical em
todo o litoral catarinense”. O trocadilho é inevitável: o leitor ficou no meio de um
furacão de nomes e dados...

No Diário Catarinense, no mesmo dia 27, a palavra ciclone chegou a aparecer
entre aspas e o Jornal de Santa Catarina utilizou furacão do tipo um na abertura da
matéria, mas esclareceu aos leitores que “a Samar classifica o fenômeno como
ciclone extratropical”. Na capa do DC, a chamada “Ciclone provoca ventos fortes
no litoral” se remetia a um texto curto, no pé da página 20, lá para o final da edição.

De maneira geral, o que se percebeu é que havia muita confusão até mesmo
entre os jornalistas que acompanhavam o evento. Os textos editados no sábado, 27,
eram curtos e não davam ao leitor informações de como se proteger diante daquilo
que anunciavam. Uma exceção mínima se deu com o Diário numa única frase,
perdida no texto: “A PRF sugere evitar a aproximação de árvores, placas de outdoor
ou qualquer tipo de objetos ou móveis que possam causar ferimentos”. Muito pouco
se considerarmos os perigos que um fenômeno como este causa. É evidente que se
pode argumentar que o ineditismo da ocorrência pode ter contribuído para o
despreparo. Entretanto, a imprensa brasileira já sabia da chegada do ciclone-furacão
desde a sexta, pelo menos. Havia tempo para pesquisas mais aprofundadas e
entrevistas com especialistas. Isso poderia causar correria e pânico nos leitores?
Sim, mas poderia ainda motivá-los a se proteger dos fortes ventos, da chuva sem
controle e da ressaca que açoita as cidades litorâneas. Jornalismo não é apenas
difusão de informações. É também prestação de serviços.

O nome e o conceito
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Desde os primeiros anúncios da vinda do fenômeno, pairavam dúvidas quanto
à sua classificação: ciclone, temporal ou furacão? Pelo menos até a quarta, 31,
fechamento deste diagnóstico, a discussão perdurava. Enquanto institutos de
meteorologia norte-americanos afirmavam ser um furacão do tipo um – formado
por ventos de 119 a 152 km/h -, os técnicos brasileiros insistiam ser um ciclone
extratropical. Para colocar mais lenha na fogueira, pesquisadores da Universidade
Federal de Santa Catarina afirmaram ser mesmo um furacão na edição do dia 31,
do DC.

  Se ainda resta dúvida sobre o fenômeno que varreu 42 cidades do Sul do
país, desde as primeiras notícias suas, ele já tinha nome: Catarina. Espaços
generosos da imprensa local e nacional foram gastos com a polêmica sobre a real
classificação que deveria ter uma ocorrência como aquela, o que na verdade não
auxiliou muito a população das áreas atingidas. Em ocasiões semelhantes, importa
menos saber o que está acontecendo e mais como proceder frente à ameaça.

No dia 29, as páginas dos jornais catarinenses foram tomadas por histórias da
tragédia, números da Defesa Civil e discussões entre estudiosos para definir o
fenômeno. Os jornais do Grupo RBS apresentaram coberturas bem semelhantes, a
começar pela capa desta edição em que utilizaram a mesma foto. Além disso, os
textos eram os mesmos – apenas DC publicou maior quantidade – e os infográficos
também. As imagens, quando não eram iguais, tratavam o mesmo objeto sob ângulos
diferentes.

Analisando as edições de 29 e 30, pode-se afirmar que a diferença entre o DC
e o Santa foi o primeiro trazer grande quantidade de pequenos depoimentos da
população atingida. O que pôde ser percebido também foi a concentração da
cobertura na região mais atingida, já que o centro de Criciúma, por exemplo, não
apareceu nas matérias. Muito positivo foi o uso de infográficos, que facilitavam a
compreensão. Um exemplo foi o publicado no dia 29 intitulado “Entenda o que
ocorreu” que trazia as diferenças entre ciclone extratropical, tufão, tornado e furacão.
Explicava ainda como se formou, o que se previa e porque o que ocorre foi diferente
das previsões.

A Notícia seguiu a mesma linha: declarações de especialistas, decisões do
governo, números da destruição e muitas histórias. O diferencial ficou por conta de
informações mais completas sobre outras cidades atingidas. O jornal de Joinville
também foi o único que trouxe nas páginas de opinião. O editorial “Prevenção às
catástrofes” traz que “Mesmo que o caráter peculiar de um furacão ou ciclone tenha
impressionada a opinião pública, é preciso lembrar que o Estado sofre com outros
desastres naturais, como as enchentes. Devido a isso é preciso reforçar a prevenção,
nem que seja para atenuar os danos causados pela força da natureza”.

Este MONITOR DE MÍDIA observou, mais uma vez, dados diferentes e falta
de preocupação com a grafia de nomes. É o que pode ser percebido comparando as
matérias que tratavam das embarcações pesqueiras que naufragaram. Nos jornais
da RBS, o mestre do barco Antônio Venâncio se chama Valdomiro de Sena. No AN,
Valdomiro Senna. O leitor também ficou sem saber ao certo o nome de outros
tripulantes. Apareceram Ricardo Silva e Ricardo da Silva, Amilton Antônio da Rosa
e Hamilton Antônio Rosa. No dia 29, DC e Santa trouxeram 12 como o número de
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desaparecidos. Para AN eram 11. Em situações emergenciais, quando são
divulgadas listas com nomes de vítimas, a precisão das informações não é
preciosismo: ela marca a diferença entre identificar um parente próximo ou
encontrar um homônimo. A coisa é séria!

Vendaval de dados e histórias

A exemplo de outros episódios, os jornais catarinenses afinaram a sintonia da
cobertura no decorrer do período. A cobertura oferecida na quarta, 31, é exemplar.
Os principais diários do Estado deram muitas páginas ao caso, fazendo suítes,
revisando números, avaliando danos e contando as histórias humanas contidas no
caso. Para se ter uma idéia, o DC dedicou cinco páginas ao tema. A Notícia, por sua
vez, deu ênfase às conseqüências econômicas, refletindo perdas na safra, opiniões
dos empresários e a demora na liberação dos recursos para reconstrução dos
municípios afetados. Ambos jornais manchetaram: “Foi um furacão, aponta pesquisa
da UFSC” (DC) e “Ciclone causou prejuízos de R$ 100 milhões às lavouras” (AN).
Infográficos, tabelas e fotos aéreas compuseram bem as edições. A solidariedade
expressa nas doações que chegam ao Sul do Estado e norte do Rio Grande do Sul
também recebem bastante destaque nos relatos.

Ciclone ou furacão, o Catarina deixou vítimas, estragos e dor. Deixou também
marcas mais profundas na história da previsão do tempo no país e nas normas de
segurança em que se apóiam os serviços municipais da Defesa Civil. O episódio
oferece lições de que o país não está livre de catástrofes semelhantes e que é
necessário revisar os procedimentos para minimizar os danos. O Catarina deixa
recados ainda à imprensa que se mostrou cética no início e só se recuperou mesmo
ao longo da contagem dos prejuízos. Um outro trocadilho se impõe: que o Catarina
traga ventos mais favoráveis às coberturas do tipo daqui pra frente.

Morte esquenta o noticiário sobre a Farra

A morte de um jovem durante a Farra-do-Boi em Itapema foi noticiada, entre
os jornais catarinenses de maneira diferente. O Grupo RBS deu ênfase à informação
de que a vítima faria aniversário no dia do incidente. O texto publicado no dia 22
de março no Diário Catarinense e no Jornal de Santa Catarina inicia com este
dado: “O que era pra ser uma noite de diversão transformou o aniversário do
estudante Bruno Corrêa Pereira em luto na sua família”. Mais adiante, o leitor se
depara com um trecho carregado de dramaticidade: “O churrasco, que estava sendo
preparado para a noite de sábado, no Bairro da Barra, em Balneário Camboriú,
onde Bruno nasceu e morava, foi substituído pela organização do seu funeral”. Os
jornais trazem ainda que o estudante “morreu de hemorragia aguda, provocada
pela ruptura da veia jugular” e que o hospital de Itapema não tinha médico de
plantão.

Apesar deste primeiro texto ter sido publicado nos dois jornais dois dias depois
do ocorrido, a cobertura realizada pelo Santa foi mais ampla, a começar pelo
destaque dado ao caso. Ainda no dia 22, o fato foi a manchete da edição. No dia
seguinte, veio a repercussão sobre o trabalho da perícia, informando o andamento
dos depoimentos. Nesta mesma edição, o jornal utilizou-se da morte de Bruno como
ponto de partida para criticar a Farra. A seção “Opinião do Santa” considera
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“lamentável a primeira perda humana em decorrência de uma diversão pública
que atualmente encontra-se à margem da lei no território nacional”. No dia 25, o
jornal volta ao assunto. Sob o título “Preliminar diz não haver sangue humano no
chifre do boi” o que o leitor encontrou foi uma série de informações repetidas. O
primeiro parágrafo traz que “O resultado do primeiro exame deu negativo. O laudo
completo deverá ser divulgado na próxima segunda-feira. Bruno morreu no último
sábado, durante farra num mangueirão do Bairro Tabuleiro”. Mais adiante lemos
que “O resultado deu negativo. Depois, os agentes colheram outras partes
pontiagudas dos chifres. O laudo completo deverá ser divulgado na próxima
segunda-feira”. E o texto termina repetindo o local em que o incidente ocorreu.
Neste dia, o DC também retoma o tema, mas com um diferencial. Ao invés de
informar o andamento do caso, cita a morte de Bruno e denuncia o envolvimento de
prefeitos e vereadores da região na Farra, mas afirma que o jovem morreu com uma
chifrada – informação que seu parceiro de Grupo RBS aponta como sendo contestada.

A Notícia, apesar de ter sido o primeiro a veicular matéria sobre o assunto –
“Adolescente morre durante farra-do-boi” foi publicada no dia 21 – não apresentou
dados importantes como a denúncia da falta de médico no hospital em Itapema.
Outro problema ocorreu com as fontes. Ao contrário dos outros jornais, que ouviram
amigos da vítima, o AN concentrou, nos primeiros dias da cobertura, as declarações
apresentadas à Polícia. O nome do estudante também ficou sem definição. No dia
23, sob o título “Fecha-se o cerco contra a farra-do-boi” o leitor pôde identificá-lo
como Bruno Correia Pereira. Na mesma página, a sub-retranca “Mangueirão
instalado” traz Bruno Correa Pereira. Já nos jornais da RBS ele se chama Bruno
Corrêa Pereira. Afinal de contas qual é a grafia correta? Pode parecer preciosismo,
mas detalhes como este podem demonstrar a eficiência dos jornalistas na apuração
e precisão das informações. No dia 26, na pág. A7, AN informa que o primeiro teste
para verificar se havia sangue nos chifres do boi deu negativo e aponta as quatro
outras hipóteses levantadas pela polícia. No dia 28, além de ganhar destaque na
capa, o assunto foi tratado de maneira diferente. “Choque de culturas cria polêmica
na farra-do-boi” tem declarações do pai do estudante, esclarecimentos da cultura
da Farra por um antropólogo e a história de outra família que perdeu um filho em
um incidente de mesma natureza no ano passado. A matéria ainda esclarece o leitor
sobre como agem os farristas e aponta argumentos favoráveis e contrários à
brincadeira.

Monitor analisou a cobertura no ano passado

  Em 2003, quando o assunto foi a Farra-do-Boi, os jornais catarinenses se
limitaram aos registros, à factualidade. De acordo com o diagnóstico feito por este
MONITOR DE MÍDIA, não houve um aprofundamento nas matérias, mas ao mesmo
tempo os textos eram compostos através do alarme, a violência ressaltada e a
insegurança de quem é contrária a ela.

  O que se pôde afirmar no período é um sinal de cansaço dos três maiores
periódicos do Estado em tratar o assunto. Afinal, a correria atrás dos animais, os
protestos dos ambientalistas, a advertência de que a prática é ilegal, tudo isso é
exaustivamente tratado pelos meios de comunicação ao longo dos anos.

Outro aspecto ressaltado na cobertura da Farra em 2003 é a falta de opinião
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dos meios de comunicação. Os periódicos deixavam para o leitor a tarefa de se
manifestar em relação ao assunto. Em especial no Diário Catarinense o assunto foi
tomado pela seção de cartas. Nas 18 edições analisadas na época, 17 eram relativas
ao tema, na maioria expressando indignação. A posição dos leitores era
substancialmente maior do que os editoriais e artigos, e apenas no dia 18 um artigo,
intitulado “O crime da farra”, foi publicado no DC. No Jornal de Santa Catarina,
foram publicadas quatro cartas. Já em A Notícia dava a impressão de que a época
não era de Farra-do-Boi, pois nenhum editorial, artigo ou carta foi publicado sobre
isso.

Nas sete edições analisadas na época (15 a 21 de abril), o assunto começou a
ser tratado já no dia 15, com o flagrante do vice-prefeito de Tijucas, onde a
manifestação é tradicional. A autoridade participara da Farra, e houve a morte de
um participante por motivo de afogamento em Barra do Sul.

Enquanto o Diário Catarinense trazia uma pluralidade de depoimentos e
versões dos fatos (foram apresentadas três), o Jornal de Santa Catarina sequer
citou o caso.

A Notícia informou que a vítima havia morrido afogada, mesmo sendo membro
do Corpo de Bombeiros e Salva-vidas. Mas, o assunto voltou a ser tratado no AN
no dia 17. Além disto, como era sexta-feira santa, o dia mais tradicional para a
realização da Farra, o jornal resolveu destacar que a polícia estaria com atenção
redobrada na capital e no litoral norte, áreas mais tradicionais de ocorrência. O
texto citava todos os reforços solicitados pela polícia e dizia que os praticantes
seriam presos. Ao leitor era passada a impressão de que estava tudo sob controle.

Além disto, o que foi percebido no ano passado pelos pesquisadores deste
MONITOR era o uso de tom parcial e apenas informativo dos textos. Ao mesmo
tempo em que o Jornal de Santa Catarina procurou informar através da pluralidade
de fontes, o que não aconteceu com o AN e o DC. Por fim, pode-se afirmar que a o
assunto não ocupou muito espaço nos jornais catarinenses. No máximo meia página
era dedicada ao assunto. Por muitas vezes o tamanho das matérias era mínimo em
relação às fotos. Desta maneira, um espaço pequeno era destinado à
contextualização, ou seja, da informação.
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Edição 47 – 15/04/2004

40 anos este ano
 

Catarinenses contam o golpe da perspectiva local

A imprensa brasileira fez uma revisão muito bem-vinda das quatro décadas
que se passaram do Golpe de 1964. Em Santa Catarina, os maiores jornais não
escaparam da pauta, produzindo farto material para seus leitores. Os detalhes,
você confere a seguir.

Informação, opinião e emoção em A Notícia

O golpe militar que derrubou o Presidente João Goulart completou 40 anos e
invadiu as páginas dos principais periódicos. A Notícia iniciou a celebração no dia
28, domingo. Os textos marcados pela história de pessoas que viveram os tempos
difíceis de 1964 atrelados à contextualização dos fatos foi um ponto de partida do
jornal. Dessa forma, o diário de Joinville mostrou histórias de pessoas comuns e
políticos que viveram o golpe, como foi o caso do advogado Carlos Fernando Priess,
presidente da Associação Catarinense de Anistiados Políticos. “Todos os nossos
sonhos foram sepultados pela ditadura, e ainda ficamos acomodados, pois a tortura
e os métodos empregados contra aqueles que lutaram e foram presos, nos acomodou,
pois, pessoalmente, achei que tínhamos apenas dado murro em ponta de faca, pois
o capitalismo é extremamente poderoso, que conseguiu, sem um só tiro, terminar
com a União Soviética, que era um referencial de todos os comunistas do mundo,
em verdade, uns românticos, que sonhavam por melhores dias para a humanidade”.

Desde o início da cobertura, A Notícia priorizou o noticiário local, e este foco
sobrepôs-se ao nacional, que não pode ser descartado já que é necessário para
contextualizar os fatos.

O AN procurou explicar como o golpe aconteceu, as pessoas que estavam
envolvidas, mas sempre utilizando personagens do estado. Além disto, prestou um
serviço à sociedade revelando formas de pedir indenização pela perseguição sofrida.
A informação de como o governo lidava com a situação também foi prioridade no
jornal.

Os 40 anos do Golpe de 1964 ganhou as primeiras páginas do jornal tanto no
dia 28 como no 31 de março. Mas a opinião da empresa aparece explicitamente só
na data que marcava o aniversário do fato, inclusive com chamada de capa para o
editorial. O periódico abriu espaço também para os leitores opinarem por meio de
artigos. De maneira geral, o tom era de indignação como revelam as frases do
contabilista Carlos Alberto Kaminski em “Revolução ou Golpe?”: “Essa discussão
até hoje está em aberto. E foi o general Olímpio Mourão Filho que na madrugada
de 31 de março de 1964 botou o cachimbo na boca, deu umas baforadas, encheu o
crânio de fumaça e precipitou o golpe, por sua própria conta e risco. E sem
conhecimento dos demais, saiu de Juiz de Fora com um punhado de jovens soldados
inexperientes para a derrubada do governo, antecipando em pelo menos 20 dias o
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movimento que deveria eclodir a partir do Rio de Janeiro”.

O assunto esteve nas páginas do jornal nos dias seguintes ao dia 31. Em forma
de pequenas notícias sobre sessão solene em comemoração ao fato (01/04), em artigos
(03/04) e como o fato marcou a vida das pessoas que estão nos poder hoje (04/04).

O clima emocional sobrepôs-se ao informativo em algumas partes dos textos
que revelam a história do Golpe. “Nem sempre se tem consciência de estar fazendo
História. Soldado raso no 14º Batalhão dos Caçadores (hoje 63º Batalhão de
Infantaria) de Florianópolis, Valmor Agostinho acordou várias vezes no ano de 1964
com a ordem para ajudar a caçar comunistas. Empoleirado em um caminhão com
vários colegas, coberto apenas por uma lona, lá se ia Agostinho salvar o Brasil da
cubanização, do perigo vermelho, dos comunistas ateus, o diabo” (O absurdo que
foi naquela época, 31/03).

Opinião no Santa só no dia 1º

No Jornal de Santa Catarina, o Golpe de 64 começa a ganhar as páginas no
fim de semana que antecede os 40 anos. As matérias, na maioria assinadas, partem
do local para explicar o contexto nacional. Essa característica é apontada na edição
de 27 e 28 de março quando o jornal avisa que “Até quarta-feira, o Jornal de Santa
Catarina publica uma série de reportagens que resgata a história de pessoas ligadas
a Blumenau que testemunharam fatos marcantes”. O início da matéria “Prontidão
e marcha a Itajaí” do dia 29 é um exemplo: “Era de ansiedade e inquietação o clima
entre os militares do 23o Batalhão de Infantaria de Blumenau na abafada tarde de
30 de março de 1964, uma segunda-feira (...). Neste mesmo dia, (...), o presidente
João Goulart faria um discurso para cabos e sargentos da marinha que serviria de
estopim para a deflagração do golpe”.

Os textos estão repletos de descrições. Ambientes e até emoções de pessoas
que sofreram com a ditadura aparecem nas matérias. “O Brasil se veste de cinza”
de 27 e 28 traz: “O som do manejo de fuzis era o prenúncio de que algo muito ruim
estava prestes a acontecer. Olhos vendados, mãos amarradas e a audição em alerta.
Perfilados à frente de um paredão, os presos (...) preenchiam o ambiente com o coro
de respirações ofegantes (...)”.

Entre matérias de tortura, exílios e morte, aparece no dia 30 uma entrevista
com o ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Konder Reis e suas declarações
destoam das apresentadas até então. Konder Reis afirma que: “Em 31 de março de
1964 não houve nem revolução, nem golpe militar, o governo desmoronou. O
movimento militar foi mera coincidência”. Ainda diz mais adiante: “Esta afirmação
que a mídia está fazendo que houve ditadura não é verdadeira. Durante todo o
período da chamada revolução houve eleições. O regime era um regime autoritário,
coisa diferente de ditadura”.

Apesar do Golpe ter sido chamada de capa nas edições de 27 e 28, 29, 30 e 31,
o assunto só apareceu nas páginas de opinião no dia 1o de abril. O artigo intitulado
“Faz 40 anos...” aponta que “um governo eleito pelo povo que descumpre
compromissos não se diferencia, fundamentalmente, de um governo autoritário”.
Mas defende que “nada melhor do que a liberdade para o povo escolher, não apenas
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os governantes, mas também o modelo de sociedade desejado”. A ausência de um
editorial tratando do assunto pode levar o leitor a pensar que o jornal não quer
tomar uma posição para não se indispor com alguma parcela de seu leitorado. Mas
se não há posicionamento frente a um fato ocorrido há anos, o que podemos esperar
de um tema polêmico da atualidade?

DC fecha reportagens com a Novembrada

No Diário Catarinense, a cobertura dos 40 anos também começou no dia 28 de
março, quando o jornal trouxe a primeira das quatro reportagens especiais que se
estenderiam até o dia 31, data do golpe, sendo inclusive manchete de capa. Nesta
primeira reportagem, intitulada “O golpe que o país nunca vai esquecer”, e assim
como nos dias seguintes, merece destaque o tratamento gráfico empregado nas
matérias, trazendo diversas fotos, citações e boxes, que deram um ar mais dinâmico
ao periódico, diferenciando as reportagens das demais seções do jornal. Também
se mostrou interessante e prática o uso de uma linha cronológica no “pé” das
páginas, retratando as datas e acontecimentos que tiveram destaque durante o
regime militar.

No dia 28, o DC reservou quatro páginas para retratar os principais fatos que
levaram à derrubada do governo Jango e posterior implantação do regime ditatorial
no país. O jornal prestou atenção especial aos catarinenses envolvidos na resistência
ao golpe, como o advogado Rogério Queiroz, presidente da União Catarinense dos
Estudantes (UCE) na época, e Eglê Malheiros, ex-presa e esposa do proprietário
da Livraria Anita Garibaldi, que teve muitos dos seus livros queimados por vândalos
em Florianópolis, logo após o golpe. Vários outros personagens e situações foram
retratadas, trazendo a repercussão do fato em Santa Catarina.

No dia seguinte, o DC continuou sua cobertura dando ênfase ao
desaparecimento de vários resistentes catarinenses, políticos contrários ao golpe.
O jornal trouxe à tona várias situações carregadas de dramaticidade, como a do
prefeito de Balneário Camboriú Higino João Pio, dado como morto em 3 de março
de 1969. Também são retratados casos de tortura motivados por perseguições
políticas, como no trecho que relata o sofrimento de Círio Arnoldo Vicente, preso
durante a operação Barriga Verde, desencadeada em Santa Catarina pela Polícia
Federal, junto com Exército, Marinha e Aeronáutica, em 1975. “Vi de tudo naqueles
10 dias no Dops, pessoas recebendo choques, palmatórias, agulhas sob as unhas,
afogamento e cabos de vassoura no ânus”. No mesmo dia, o Diário
Catarinense registra um episódio pouco conhecido pelos catarinenses: a guerrilha
em Nova Veneza, no sul do Estado.

Dia 30, na terceira reportagem da série, o periódico veio com uma extensa
entrevista com o ex-senador e ex-governador Konder Reis, que interpreta e analisa
as causas e conseqüências do movimento militar de 64. Já no dia seguinte, data do
golpe, o DC finaliza a cobertura retratando a passagem do presidente João
Figueiredo em Florianópolis, em 30 de novembro de 1979, episódio conhecido como
“Novembrada”, além de trazer uma página com um resumo sobre os fatos e
articulações que levaram à redemocratização do país, em 1985. Ao final da
reportagem, são sugeridos ao leitor vários títulos de livros referentes ao assunto,
para quem possa se interessar mais sobre o controverso período da ditadura militar
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brasileira.

De modo geral, o Diário Catarinense trouxe uma extensa e interessante
cobertura sobre os 40 anos do golpe militar, embora não tenha se manifestado sobre
o episódio em seus editoriais em nenhuma edição no período analisado, o que deixa
o leitor sem saber a posição oficial do jornal.

RBS e as estradas

A duplicação da BR-101 voltou às manchetes no começo do mês de abril. O
que era certo, pelo menos por um dia, tornou-se duvidoso e o compromisso de iniciar
as obras para o trecho sul da rodovia federal pareceu só promessa política. Manchete
do Diário Catarinense de 2 de abril trouxe intranqüilidade: “Trecho Sul da BR-101
não terá obras em 2004”. NO dia seguinte, o Planalto apressou-se para reafirmar o
início da duplicação: “Exclusivo: Lula garante que a duplicação da BR-101 Sul
começa este ano”, deu a manchete. Uma das campanhas institucionais da RBS, a
segurança no trânsito recebe atenção privilegiada dos jornais do Grupo. Na edição
de 27 de março, por exemplo, o Jornal de Santa Catarina e o Diário deram ampla e
competente cobertura do acidente na BR-470, em Apiúna, que envolvem um ônibus
e dois caminhões e vitimou onze pessoas.

 

Entusiasmo

Às vezes, o editor se empolga e perde a mão. Foi o que o leitor viu no título da
matéria de página inteira (16) de 5 de abril do Diário Catarinense: “Schumacher
encaminha o hepta”. É bem verdade que o piloto venceu bem o Grande Prêmio do
Bahrein e acumulou três vitórias consecutivas no campeonato. Mas daí a preparar
o sétimo título mundial é exagero, já que a temporada reserva 18 corridas.

No dia 7, foi a vez de A Notícia. Na página A8, vê-se “Acaba o domínio
masculino no ‘Big Brother Brasil’”. O título se refere à vitória da babá Gecilda da
Silva Santos, a Cida, na quarta edição do programa televisivo. Novo exagero. Antes
dela, três concorrentes do sexo masculino venceram a competição: segundo a
matemática mais elementar, três ainda é mais que um. Logo, Cida não acabou com
o “domínio” masculino, mas com a exclusividade.
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Edição 48 – 30/04/2004

O espelho não mostra o lado
incômodo

 

  A mídia cobre mal a mídia

  Parece vigorar nas redações um acordo: não se deve dar tanta atenção às
notícias do setor de comunicação. Esse comportamento pode aparentar um
mecanismo que controle o cabotinismo ou mesmo o egocentrismo. Pode ser
considerado um filtro para manter a mídia em distância segura de um assunto que
a abrange. O jornalista Eugênio Bucci, que hoje preside a Eletrobrás, não poupa
palavras: entre os jornalistas há uma síndrome de auto-suficiência ética, que afasta
a autocrítica e provoca uma imediata ignorância sobre assuntos relativos à imprensa.
De olho nesta hipótese, o MONITOR DE MÍDIA analisou as edições de março e
abril dos principais jornais catarinenses e observou como os diários locais cobrem
insatisfatoriamente a mídia, e como esta pouca atenção acaba provocando um
verdadeiro tabu nas redações.

  Que papel?

  No dia 19 de março, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou uma linha de crédito específica para empresas
importarem papel de imprensa. Boa parte do papel usado para a impressão de
jornais vem do exterior e o banco acenou disponibilizar R$ 700 milhões para as
empresas jornalísticas importarem bobinas de papel mais barato. Sem dúvida, uma
boa notícia para a imprensa que tem a perspectiva de um insumo mais leve nos
seus custos. Como os jornais catarinenses deram a notícia? Só A Notícia deu uma
nota rápida na editoria de Economia, no dia 20. “Segundo o presidente do BNDES
Carlos Lessa, a linha vai existir enquanto a produção nacional foi insuficiente para
atender à demanda interna – hoje o país produz apenas 50 % do papel de imprensa
que consome. Paralelamente, o banco prepara um programa para fomentar a
instalação no país de novas empresas produtoras de papel para jornais e revistas”,
trouxe a nota. Nos demais jornais, nada!

Poucos dias depois, em 24 de março, o BNDES veio com outra boa notícia
para a mídia brasileira: anunciou um grande programa de financiamento para as
empresas saldarem suas megadívidas. O socorro de R$ 4 bilhões viria para tapar
um rombo estimado de R$ 10 bi pelo setor. E ajudaria a desafogar a GloboPar,
empresa que controla a operadora de TV a cabo NET, que tem como um dos acionistas
o Grupo RBS. A revista Carta Capital de 14 de abril deu generosas nove páginas
sobre o assunto, e por aqui, o assunto passou em brancas nuvens. Curioso é observar
que a mídia só se mostra no espelho quando a sua silhueta é delgada e saudável. A
Notícia dos dias 23 e 24 de março não deu nada sobre o chamado “Proer da Mídia”,
mas alardeou ostensivamente o Prêmio Mérito Lojista que iria receber em Brasília
do setor varejista.
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No final de março, uma outra notícia da mídia teve pouca repercussão nos
meios locais: a demissão do colunista Paulo Alceu, do Diário Catarinense e da RBS
TV. A demissão causou surpresa já que o jornalista estava no grupo há mais de uma
década e era um dos mais prestigiados internamente. O fato foi anunciado pela
direção da RBS sob o argumento de que o jornal estava repaginando a editoria de
Política para a implantação de um novo modelo, no qual o colunista não se adequaria.
O leitor do DC também se surpreendeu com a medida. Dos concorrentes, apenas A
Notícia – por meio de colunistas – tocou no assunto: Ricardinho Machado deu nota
no dia 29 de março, Moacir Pereira, Raul Sartori e Cláudio Prisco, no dia seguinte.
Afora isso, mais nada.

Todos esses casos motivam a pensar: uma empresa jornalística deve publicar
todas as informações que interessam à sociedade ou apenas as que são do seu
interesse? Isto é, qual é a papel dos meios de comunicação nas sociedades atuais?

Qual é a notícia?

7 de abril foi o dia do jornalista. Para marcar a data, uma comissão de
representantes da categoria teve uma audiência com o presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, mas o foco do encontro não chegou aos leitores no dia
seguinte ao fato. O jornal A Notícia ignorou o assunto, não relegando sequer uma
linha sobre a audiência. O Diário Catarinense veio com uma foto-legenda intitulada
“Lula critica imprensa no dia do jornalista” que conta que o presidente e o ministro
Luiz Gushiken disseram que os meios de comunicação “fomentam” a discórdia no
governo e não divulgam coisas “boas”. Entretanto, em nenhum momento, o DC
relata ao leitor porque Lula estava recebendo a delegação de mais de quarenta
jornalistas: dirigentes de sindicatos de todo o país mais a direção da Federação
Nacional dos Jornalistas entregaram ao presidente anteprojeto de lei para a criação
do Conselho Federal de Jornalismo. Segundo a categoria, a instituição do novo
órgão deve ajudar na regulação do mercado de trabalho e na moralização da
profissão. O DC não deu o motivo do encontro de Lula com a imprensa, e ao não
noticiar isso, incentivou o leitor a pensar que se tratou de uma audiência
comemorativa da data.

O Jornal de Santa Catarina não veio muito diferente do seu co-irmão de Grupo
RBS. A edição de 8 de abril trouxe nota intitulada “Lula defende relação leal com a
imprensa”, ressaltando que o presidente declarou querer deixar para o país o
exemplo de ter um relacionamento saudável com os meios de imprensa e que, em
nenhum momento, o governo deve pedir à imprensa para que fale bem dele, da
mesma forma que nenhum jornalista deve falar mal do governo apenas porque
quer. Nota-se uma certa disparidade na interpretação das falas de Lula entre DC e
JSC, mas isso perde a importância quando se aponta para o foco da questão: Por
que os jornais não deram o real motivo da visita dos jornalistas ao presidente? A
criação do Conselho Federal de Jornalismo não interessa às empresas do setor?

Eventos? Onde?

Mesmo quando o Estado é foco de notícia nacional, os jornais locais pouco se
interessam em difundir informações quando o assunto é mídia. Florianópolis sediou
dois eventos nacionais reunindo pesquisadores da área em abril - o 2º Encontro da
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Rede Alfredo de Carvalho para Preservação da História das Mídias (dos dias 15 a
17) e o 7º Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo (de 18 a 20) – e muito
pouco se soube deles nos jornais. Destaque para a coluna de Moacir Pereira, em A
Notícia, que fez três registros: um sobre lançamento de livro do pesquisador
português Nelson Traquina, um dos conferencistas dos eventos (17/04), outro sobre
as discussões do Fórum de Professores de Jornalismo (19/04) e um terceiro dando
conta de homenagens feitas aos fundadores do curso de Jornalismo da UFSC – que
completa 25 anos em 2004 -, entre os quais o próprio colunista (20/04).

Mais focado no Vale do Itajaí, o Jornal de Santa Catarina não repercutiu os
encontros de Florianópolis. E o Diário Catarinense chegou a dar uma nota sobre o
assunto no dia 14. Mas detalhe: errou a data de abertura, noticiando que seria
naquele mesmo dia, quando de fato dar-se-ia no seguinte. Ops!

Mas outro evento de importância mundial aconteceu no Brasil e quase nada
se disse sobre ele: a 4ª Cúpula de Mídia para Crianças e Adolescentes movimentou
o Rio de Janeiro de 19 a 23 de abril, envolvendo profissionais da indústria,
pesquisadores e educadores dos cinco continentes que discutiram a produção de
televisão, rádio, cinema, internet e jogos eletrônicos. Nenhum dos jornais locais
enviou repórteres para cobrir a cúpula, e quase nenhum material de agência foi
usado. DC e Santa ignoraram a ocorrência. Já A Notícia fez menção numa nota
sobre importância da TV na educação no dia 20, e no dia 23 trouxe chamada de
capa e uma matéria ocupando uma página. A reportagem “A mídia na ótica dos
adolescentes” apresentava uma síntese dos temas debatidos na cúpula, além de
declarações de adolescentes e palestrantes que presenciaram o evento. Pouco se
comparado à importância do evento.

A impressão que fica é de que a mídia só mostra aspectos que salientem seu
lado positivo e que qualquer menção que estimule uma autocrítica ou uma reflexão
mais aprofundada sobre o seu papel na sociedade é deixado de lado. A quem
interessa ter esse tipo de serviço?
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Edição 49 – 14/05/2004

O clima nas redações
 

  Cobertura ainda não aplica todas as lições do Catarina

  A chegada ao litoral brasileiro do primeiro furacão no Atlântico Sul foi um
susto para moradores, autoridades e mesmo para a imprensa catarinense. As lições
deixadas pelo Catarina em março passado deveriam ajudar a Defesa Civil, o cidadão
comum e jornalistas mais atentos a fenômenos semelhantes. Ao que parece, ainda
não houve tempo suficiente para aprender com o ocorrido. No início de maio, Santa
Catarina recebeu a visita de um ciclone extratropical, menor que o Catarina, mas
nada inofensivo.

  Os jornais catarinenses tentaram dar conta do fenômeno, mas os profissionais
que cobriram o evento repetiram alguns comportamentos adotados com o fenômeno
de março, dando pouca atenção à prestação de serviços como suporte da boa
informação.

  Frente fria chama mais atenção no DC

  O Diário Catarinense deu atenção protocolar ao ciclone. A primeira menção
foi em 5 de maio, com pequena chamada de capa: “Ciclone extratropical deve atingir
o Litoral catarinense”. Na abertura da matéria, o esclarecimento: “O fenômeno,
considerado comum nesta época do ano, não tem nada a ver com o furacão Catarina”.
No mais, o jornal limitou-se a expor as principais conseqüências climáticas
provenientes do ciclone.

  Entretanto, outro fenômeno metereológico de maior intensidade chamou mais
a atenção da cobertura do DC: a chuva intensa no litoral, proveniente de uma frente
fria. No dia 6, a chamada de capa intitulada “Alagamentos colocam a Defesa Civil
em alerta” chamava o leitor para o assunto. A matéria “Desabrigados e prejuízos
pelo Estado” ocupou uma página e relatou os principais danos causados pelo tempo
instável, alertando para a previsão de chuva intensa para todo o Litoral. A página
trazia também um infográfico retratando o mapa do estado, mostrando
detalhadamente as áreas de risco e municípios que já sofrem com os alagamentos e
enxurradas. Durante a matéria, uma pequena menção sobre o ciclone, que
visivelmente perdeu interesse do Diário Catarinense.

  No dia seguinte, 7, a cobertura das chuvas tomou maiores proporções com a
manchete “Chuva interrompe a BR-101 no Sul”. No interior do jornal, quatro páginas
dedicadas ao assunto. Percebe-se que o jornal realmente se engajou na cobertura,
apresentando matérias de utilidade pública. Na primeira página sobre as chuvas,
um mapa do estado ilustrava o BR-101, e sinalizava os desvios que o motorista
deveria seguir, trazendo ainda duas opções de viagem: caso o Rio Araranguá
transbordasse e caso mantivesse seu nível. Mais adiante, o Diário Catarinense
trouxe box intitulado “O que devo saber”, com os pontos mais críticos da 101,
cuidados que os motoristas deveriam tomar e como agir em caso de emergência.
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Outro box relatava minuciosamente os acidentes e dificuldades na BR-101, das
9h45min até as 10h30min. Nas páginas seguintes, um relato dos municípios mais
atingidos, e os que ainda correm risco com alagamentos e enxurradas.

No dia 8, mais uma chamada de capa, e nas duas páginas dedicadas ao assunto,
mais mapas e box. Novamente, o DC trouxe a ilustração da BR-101, veiculada no
dia anterior, porém acompanhada de outro mapa do estado que ilustrava as opções
de viagem mais seguras nas rodovias do interior. Dois boxes traziam a situação
atual de 11 localidades, relatando detalhadamente as conseqüências das chuvas
fortes, e números mostrando a quantidade de municípios atingidos, pessoas
desabrigadas, envolvidos na operação coordenada em função das chuvas, etc.

Nos dias 9 e 10, inclusive com chamadas e fotos na capa, o Diário Catarinense
retratava a rotina de volta para casa dos moradores atingidos, trazendo relatos de
famílias que tiveram bens e domicílios atingidos pelas enchentes, e fazendo também
um apanhado geral dos estragos nos municípios da região atingida.

De modo geral, o DC trouxe ao leitor uma cobertura atenta, detalhada e
principalmente, calcada no interesse público, de modo a prestar um serviço de
inquestionável utilidade. Como o ciclone foi logo abandonado para um cuidado
maior à frente fria, faltou apenas uma explicação ao leitor sobre que fim teria levado
o ciclone. Com a memória ainda fresca do rastro de destruição deixado pelo Catarina,
o leitor merecia um pouco mais de atenção neste aspecto.

Santa faz cobertura magra

O Jornal de Santa Catarina tentou oferecer um material mais explicativo sobre
o fenômeno no dia 5 de maio. Ao lado da matéria “Novo ciclone se aproxima da
costa catarinense”, veio com o box “O que você deve saber”. Para tranqüilizar o
leitor, o jornal traz uma linha de apoio à reportagem, reduzindo o poder de impacto
do ciclone: “Fenômeno mais fraco que o Catarina se desloca em alto-mar”.

  A ressaca no litoral catarinense, proveniente de forte frente fria, trouxe alguns
prejuízos à região, como é o caso das chuvas que ocasionaram o alagamento de
trechos da BR-101 no trecho sul. Na edição do dia 7 de maio, o JSC trouxe a matéria
“Chuva fecha trânsito no trecho Sul da BR-101”, onde relata pontos de alagamento
e acidentes causados pela chuva. Entretanto, a informação parece burocrática,
desatenta já que o fato se dá numa zona além da área de cobertura e influência do
jornal, que atua mais no Vale do Itajaí.

No dia seguinte, 8, o Santa informa melhor o leitor. Na matéria “Chuva torna
precário trecho da BR-101 no Sul do Estado”, o JSC informa que “O trânsito na BR-
101 no Sul do Estado continua precário e sem previsão de voltar à normalidade”.
Logo depois, aponta quais as melhores rotas a seguir. Na mesma edição, o jornal
traz a foto de um barco pesqueiro que, segundo o jornal, ignorou o alerta da Defesa
Civil. “Pesqueiros ignoram alerta e zarpam para alto-mar”. Na reportagem, o jornal
assemelha o fenômeno extratropical às ressacas que atingiram o litoral. “As
condições climáticas decorrentes do ciclone extratropical sobre a costa brasileira
favorece a formação de ondas gigantes e rajadas de ventos”.
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De maneira geral, o leitor do Santa pouco ficou informado sobre o ciclone que
atingiu o litoral do Estado e pouco leu sobre a frente fria. Mais parecia que os
fenômenos aconteciam num outro ponto do país, distante dos interesses locais.

A Notícia tenta não alarmar

Em A Notícia, as mudanças meteorológicas no estado aparecem pela primeira
vez no dia 4. “Previsão de ventos fortes e ressaca no litoral” traz que “uma frente
fria que já está atuando sobre o Sul de Santa Catarina deve deixar o tempo instável
em todo o litoral”. Apesar de ocupar poucas linhas na parte inferior da página A8,
a matéria apresenta informações importantes. Meteorologista explica que o quadro
de instabilidade deve permanecer durante toda a semana, “mas para quem ainda
está sob os efeitos do Catarina, não há motivos para pânico”. Aponta também que
“os ventos têm, sim, uma formação de ciclone, mas trata-se de um fenômeno comum”.
A sub-retranca “Alerta em Joinville” fala da possibilidade de cheias na cidade,
citando os bairros que podem ser atingidos. Além disso, esclarece o leitor de que,
em caso de emergência, “pode ligar para o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa
Civil (199)”.

As chuvas começam a ganhar páginas no dia seguinte. “Chuva provoca
estragos no Sul do Estado” traz informações das cidades alagadas e depoimentos
de famílias desabrigadas. A matéria termina alertando a população de que “ainda
existe o risco de novos alagamentos por causa da previsão de chuva forte até o final
de semana”. Ainda nesta edição, a matéria “Navegação deve ser evitada por causa
do risco de ressaca em SC” deve ter deixado o leitor confuso. O texto explica que “a
atuação de uma massa de ar polar sobre o Atlântico Sul deve provocar ondas de até
seis metros até sexta-feira (...)”. Até aí tudo bem. Algumas linhas depois, no entanto,
pode-se ler: “O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos também prevê
agitação marítima e chuvas fortes na região Sul. Isso ocorrerá devido à presença
de um anticiclone (área com pressão atmosférica relativamente alta e ventos girando
no sentido anti-horário) na superfície. (...). Simultâneo a esse evento, está se
formando um sistema de baixa pressão, conhecido como ciclone extratropical, sobre
o Oceano Atlântico”. Massa polar sobre o Atlântico Sul, anticiclone, ciclone
extratropical? Antes que alguém resolva fazer as malas e sair do estado, AN
esclarece que “a mudança de clima na costa catarinense não é motivo de alarme ou
pânico”. Há ainda na página 5, um infográfico diferenciando ciclone extratropical
e furacão. Não seria melhor informar ao leitor sobre as conseqüências que o
anticiclone - até então não citado pelo jornal - trará para Santa Catarina?

No dia 6, o tema aparece em foto e chamada na 1a dobra. Nas páginas internas,
o destaque é um alerta aos pescadores. Além de noticiar a discussão para definir
medidas para evitar incidentes em alto mar, a matéria “Cinco homens vivem drama
na ilha das Araras, em Imbituba” relata o que ocorreu com uma embarcação que
enfrentou ondas de até quatro metros. Um infográfico explica desde a saída de
Imbituba, o tempo que os pescadores permaneceram na ilha e a “volta para casa”.
Na mesma página – A4- “Aberta a temporada de ciclones no litoral catarinense”
podemos ler que “Está aberta a temporada de ciclones extratropicais no litoral sul
do Brasil. A informação, que circula todos os anos sem nenhum espanto ou alarme
entre meteorologistas, passa agora a fazer do cotidiano dos catarinenses”. Mais
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adiante, explica que “o que há de novo (...) é o fato de a população estar se
familiarizando com os termos técnicos que envolvem a previsão do tempo”. É
interessante apontar que para fazer essa matéria o jornal ouviu três institutos de
meteorologia: 8o Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Impe) e o Centro Integrado de Meteorologia e
Recursos Hídricos (Climerh). A edição tem ainda informações sobre a situação dos
alagamentos no Estado.

“Trecho da BR-101 em Maracajá é interditado”, matéria do dia 7, traz box com
as cidades, os trechos e os tipos de defeito que a pista apresenta. O jornal publicou
ainda mapa mostrando o trajeto que deve ser feito pelos motoristas para desviar a
parte interditada da BR. O resto da página A8 é ocupado por matéria típica de
enchente: ouvem-se desabrigados, meteorologistas e Defesa Civil.

No dia 8, último analisado, o tempo é manchete: “Meteorologia prevê muita
chuva no Sul”. A matéria informa que “a quantidade de chuva para o trimestre
(maio, junho e julho) em todo o litoral da região Sul do país será maior do que a
média histórica do período”. Para representar a informação dada no texto, um box
intitulado “A ira de São Pedro” é formado por gráficos da Bacia do Rio Negrinho,
Tubarão, Araranguá, Mampituba, com as médias da água e o “acumulado das
últimas 96 horas”. O número de atingidos e de residências danificadas é destacado
e o mapa de como desviar o trecho interditado da BR-101 aparece novamente.

A Notícia ofereceu uma cobertura de fôlego, mas que ainda carece de mais
atenção à prestação de serviços. O jornal manifestou a intenção de não alarmar,
mas na semana do evento trouxe fotos nas capas que traziam intranqüilidade aos
leitores. Como equilibrar o noticiário? Trazendo ao leitor o máximo de informação
possível, ouvindo as fontes necessárias e orientando as ações em momentos de
crise.

18 anos

Paralelamente ao início das fortes chuvas no estado, o Diário Catarinense
completava, no dia 5 de maio, 18 anos de existência. Previsivelmente, o jornal não
deixou a data passar em branco. Uma reportagem especial de três páginas trazia
inúmeros relatos de leitores que participaram de matérias veiculadas ou que
simplesmente acompanham o jornal diariamente. Boxes também trouxeram dados
relativos ao DC, como o primeiro número do jornal, números de funcionários e
matérias realizadas. Nas páginas, o jornal exalta a ajuda, durante os 18 anos,
prestados a pessoas e instituições, trazendo casos carregados de dramaticidade de
famílias que tiveram, e conforme insiste o DC, suas vidas mudaram por causa do
jornal. Visivelmente, modéstia é o que não falta durante a reportagem, que se mostra
mais como uma forma de autopromoção do que de comemoração.

Modéstia

Modéstia não parece ser o forte dos jornais catarinenses. A concessão do título
de cidadão honorário de Joinville ao diretor-presidente de A Notícia, Moacir
Thomazi, ocupou um grande espaço no jornal, como era de se esperar. O tema
apareceu pela primeira vez no dia 3. Na pág. A8, os feitos e a história de Thomazi



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS216

estão na matéria “Presidente de AN recebe título de cidadão honorário”. Na coluna
“Alça de Mira”, Antônio Neves acha que “a sessão vai ser concorridíssima”. Em
“Informal”, o texto “Thomazi, cidadão joinvilense” abre a coluna e está repleto de
elogios ao chefe: “Hoje é um dia especial para todos nós. Thomazi, com quem
convivo quase diariamente a 30 anos, tem todas as qualidades de bom
empreendedor. É humano, polido, sensível e extremamente didático na engenhosa
tarefa de delegar poderes”. Outro trecho que merece ser transcrito pela intensidade
da comoção que transmite: “Que felicidade poder testemunhar momento tão sublime
– logo eu que sempre acreditei na justiça divina. Hoje quem nos enseja esta graça
são os membros do legislativo. Thomazi exerce, na sua plenitude, o verdadeiro
sentido da palavra cidadania”. No dia 4, Moacir Pereira traz que “é preciso ressaltar,
também, suas qualidades como líder de um vitorioso projeto editorial, transformando
A Notícia num dos veículos mais respeitados e premiados da imprensa catarinense
e brasileira. Ou destacar seus méritos pessoais comandando uma extraordinária
equipe de profissionais, na condição de patriarca de uma família que orgulha Santa
Catarina”. Na pág. A7, matéria relata como foi a solenidade de homenagem. No
dia seguinte, o “Canal Aberto” tem duas notas que tratam do título. “AL destaca
homenagem a Moacir Thomazi”, na pág. A5, traz declarações de deputados sobre o
presidente do jornal. O assunto volta às páginas no dia 9 no artigo intitulado “O
reconhecimento de Joinville”.

E o foco?

Enquanto o caldeirão fervia por causa da cassação do visto do jornalista Larry
Rother (The New York Times), após a matéria ofensiva ao presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, colunistas de A Notícia exultavam que a foto que ilustrava a ruidosa
reportagem havia sido feita na Oktoberfest de Blumenau. Ufanismo é pouco...
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Edição 50 – 28/05/2004

Jornais perseguem ‘erro zero’,
dizem editores

 

O exercício da crítica de mídia não deve se restringir apenas à sinalização de
erros ou falhas. Ele precisa ir além: deve aproximar o leitor dos responsáveis pelos
produtos jornalísticos, provocando um diálogo sobre a qualidade. Neste sentido,
nesta edição 50, o MONITOR DE MÍDIA dá voz a quem sempre está no alvo da
observação: os jornalistas. A seguir, trechos de entrevistas com o editor-chefe do
Diário Catarinense, Cláudio Thomas, com o diretor de redação de A Notícia, Luís
Meneghim, e com o editor-chefe do Jornal de Santa Catarina, Edgar Gonçalves Jr.

  Os senhores consideram importante refletir sobre o papel da mídia na
atualidade? De que forma isso pode ser feito?

Luís Meneghim: A reflexão é fundamental para o exercício profissional, não
só para jornalistas. Acredito que pela característica do trabalho jornalístico, pela
diversidade de temas que abordamos diariamente, pelos interesses em jogo por
detrás de cada notícia, pelo papel social que representam os veículos de
comunicação, a reflexão é necessária até por uma questão de sobrevivência. O jornal
tem de estar em sintonia com o leitor. A importância da mídia e o peso que representa
no processo decisório e nos próprios rumos da política, por exemplo. Há necessidade
de uma reflexão sobre o papel da mídia, sim. Mas não apenas dos jornais, mas
principalmente, da televisão. O poder de comunicação dessa mídia está sendo usado
para quê? Para vender conceitos importantes de cidadania ou sabonetes? Enfim,
acho que o papel social da mídia deve ser questionado, principalmente daqueles
que detêm concessões públicas. No caso de jornais e revistas, é diferente porque
arriscam seu negócio caso resvalem para a falta de ética ou para o partidarismo. O
leitor deixa de comprar o produto e a empresa quebra.

Edgar Gonçalves Júnior: Acho muito importante. Não só a mídia, como
qualquer atividade humana, não pode ficar só na ação, deve ter uma reflexão
também. Normalmente, jornalistas e leitores não costumam fazer esse exercício. A
reflexão pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é estimular que a crítica
venha dos leitores, pessoas normais. É muito importante saber como eles interpretam
o que está sendo publicado. Outra forma são análises como as que são feitas pelo
MONITOR. É claro que as observações são muito mais técnicas, já que a percepção
dos especialistas é diferente da opinião do leigo. Quem trabalha na imprensa tem
que saber ouvir tanto uma quanto outra, e deve também saber diferenciar as críticas.

Cláudio Thomas: É sempre importante refletir sobre o trabalho da mídia.
Considero, porém, que a melhor avaliação deve ser feita dentro da Redação, todos
os dias, para reduzir os índices de erros e melhorar a qualidade do jornal.

  Que avaliação os senhores fazem da imprensa catarinense? Nossos jornais
estão muito distantes dos de outros estados?
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  Luís Meneghim: Acho que praticamos jornalismo de qualidade em Santa
Catarina. Pelo menos os três principais jornais diários, creio eu, representam bem
a imprensa catarinense. Todos estão antenados com os seus leitores e concorrem
em determinados mercados, o que é salutar para os próprios veículos e para o leitor.
Nos, de A Notícia, tentamos fazer um jornal catarinense de verdade. Não é fácil
fazer um jornal estadual num mercado restrito como o nosso. Entretanto, acho que
a nossa cobertura não deixa a desejar. Em outras palavras, o que é importante,
relevante, acaba ganhando espaço na nossa edição. Tenho visto experiências de
jornais de tamanho semelhantes aos nossos, em outros estados, particularmente no
Paraná e em São Paulo. Não acho que nossos jornais sejam menos qualificados.
Muito pelo contrário.

  Edgar Gonçalves Júnior: Nós estamos em processo de amadurecimento. Não
adquirimos ainda o nível de qualidade que gostaríamos ou que é realizado em
outros Estados. Mas a formação dos jornalistas está melhorando, o que reflete no
mercado. O Santa, por exemplo, foi finalista do prêmio Esso na categoria jornais de
interior três vezes nos últimos quatro anos. Quanto a outros Estados, é claro que
não podemos comparar o Santa à Folha de São Paulo, por exemplo, mas acho que
não estamos assim tão longe. Estive em São Luís do Maranhão, analisei os jornais
e percebi que não estamos mal. O Estado do Maranhão tem quase a metade da
circulação do Santa - isso que o nosso jornal é regional e o Estado do Maranhão é
o mais lido por lá.

Cláudio Thomas: Santa Catarina pode se orgulhar dos jornais que possui.
Uma pena que os índices de leitura não refletem a qualidade da mídia impressa
catarinense. Santa Catarina figura entre os estados cujos índices de leitura são os
mais baixos.

Que mecanismos seu jornal possui para evitar falhas e controlar a qualidade
do produto que vai às bancas?

Luís Meneghim: Nós ainda não conseguimos implementar um plano de
qualidade eficiente. Aprendemos muito com os próprios erros. De qualquer forma,
melhoramos bastante nos últimos anos. É difícil, ou quase impossível, chegar ao
índice zero. Hoje, trabalhamos com muito planejamento, o que evita que o jornal
seja refém de correspondentes ou agências. Optamos por pautas próprias. Basta
ver nossas manchetes, diariamente, sempre com reportagens desenvolvidas pela
redação e com temas catarinenses. Essa postura já evita muitos erros, até porque
temos o controle do material que desenvolvemos. Mesmo assim, há muita conversa.
Reunião pela manhã com os editores de área, com a minha presença e de pelo
menos um editor executivo, reunião de fechamento no meio da tarde e a vigilância
de todas as páginas por um executivo. Na reunião da manhã, planejamos a edição
seguinte e avaliamos, sem formalidades, a edição que foi para as ruas. Essa
autocrítica ajuda bastante, principalmente para alertar os editores mais jovens.

Edgar Gonçalves Júnior: O principal mecanismo é a consciência dos
profissionais. O jornalista deve sempre buscar o erro zero, mesmo sabendo que ele
não é possível porque a sua interpretação do mundo não vai ser perfeita. Há também
o leitor que liga pra redação, além do MONITOR DE MÍDIA que aponta quando a
gente cochilou numa cobertura.
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Cláudio Thomas: Uma avaliação interna diária. E um pré-controle antes da
liberação das páginas para a pré-impressão, com o objetivo de reduzir os índices
de erros. Os resultados são positivos.

O senhor acha que os jornais têm condições de, sozinhos, fazer a crítica de
seus procedimentos e práticas?

Luís Meneghim: Acho que não. Nosso patrão é o leitor e se não atendermos
seus interesses faremos um produto que ninguém vai ler. Eu mesmo recebo
telefonemas de leitores fazendo críticas ou sugestões, além de vários e-mails.
Respondo a todos porque acredito que devemos dar satisfação ao nosso cliente.
Mesmo que seja para discordar dele. Fico impressionado com a satisfação do leitor
quando retornamos uma ligação ou explicamos porque cometemos um erro ou
acatamos uma pauta dele. Além disso, temos um Serviço de Atendimento ao Cliente
que repassa relatórios para a redação responder com prazo de 24 horas. O contato
com o leitor é fundamental para direcionarmos nosso trabalho. É uma pena que
não tenhamos condições de fazer pesquisas mais freqüentes, porque custam caro.
O “feeling” é importante para o jornalista, mas nem sempre eficiente. Muitas vezes
temos de receber, do mercado, uma avaliação crítica negativa para mudar uma
postura ou conduta. Nós, por exemplo, todas as vezes que infringimos essa conduta
acabamos recebendo críticas. No caso de A Notícia, talvez pela sobriedade do
veículo, toda vez que publicamos fotos de crimes, evitamos mostrar detalhes, porque
nossos leitores reclamam muito.

Edgar Gonçalves Júnior: Tenho total liberdade para fazer autocrítica e acho
que ela é muito importante. Já publiquei cartas que apontavam erros no jornal. O
veículo dá liberdade e a autocrítica torna o trabalho melhor e dá credibilidade.
Discussões como as levantadas pelo MONITOR são importantes, mas sinto falta
de torná-las públicas. É complicado deixar as análises apenas dentro das redações
ou das universidades.

Cláudio Thomas: Sim, desde que exista vontade nos jornais. Um dos
problemas é que os jornalistas gostam de apontar os erros dos outros, mas não
gostam quando são apontados seus próprios erros. A crítica interna precisa fazer
parte da rotina da redação, sem melindres.

Que importância tem iniciativas como o Observatório da Imprensa, o Monitor
de Mídia e a figura de ombudsman?

Luís Meneghim: Qualquer opinião fora do jornal é importante, mesmo daquele
leitor eventual. Nós, jornalistas, acabamos fechados no nosso próprio mundo.
Falamos de jornal da redação, conversamos com jornalistas e convivemos com
colegas jornalistas. Se não cuidarmos, acabamos fazendo jornal para nós mesmos,
o que é um perigo. Acabamos colocando nossos valores e nossa visão de mundo
nas pautas e matérias, ou seja, distorcendo um conceito fundamental do jornalismo
que é o pluralismo de idéias, a visão multifacetada da realidade. Acabamos num
“mundinho” exclusivo que nada tem a ver com a realidade fora da redação. Temos
de lutar contra isso. A opinião de fora, quer seja de especialista em jornalismo,
professores ou estudantes, têm peso porque revelam uma visão que, muitas vezes,
não conseguimos enxergar enquanto inseridos no processo árduo de produzir um
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novo produto todos os dias.

Edgar Gonçalves Júnior: Todos são bem vindos. Tudo o que for feito que faça
leitores e jornalistas pararem para pensar é válido. Acho que essas iniciativas
poderiam e deveriam ser mais divulgadas. A universidade deveria ser parceira
nessa divulgação.

Cláudio Thomas: Importantes e fundamentais na discussão sobre o trabalho
da mídia.

Na sua opinião, qual a meta mais prioritária a ser atingida pelos jornais que
os senhores editam no momento?

Luís Meneghim: Demos início, este ano, a um plano de reestruturação da
redação onde objetivamos, em última instância, a um jornal de qualidade. Queremos
fazer a diferença em relação aos nossos concorrentes. Investimos em pautas
próprias, na ampliação da reportagem e em uma cobertura mais abrangente de
Santa Catarina. Priorizamos o planejamento e um jornal de conteúdo, mais
aprofundado, que esclareça o leitor. Navegamos no sentido de que informar apenas
não basta. Dar a notícia é pouco. Precisamos contextualizar o leitor sobre o fato, ou
seja, no que isso influi na sua vida. O leitor, quando ler a notícia, precisa receber a
informação que acrescente, que diga algo mais do que a informação superficial
que ele já viu na televisão, que leu na Internet ou ouviu no rádio. Não é fácil praticar
esse jornalismo porque exige maior planejamento, maior envolvimento dos
profissionais, uma certa dose de idealismo e maior tempo para apurar e produzir
uma reportagem.

Edgar Gonçalves Júnior: Fazer uma boa edição de amanhã. Apesar do Santa
ter muitos projetos a longo prazo, o importante é a matéria que se está fazendo
agora. O próximo segundo é o principal. Um jornalista não é feito de currículo.
Pode ter feito ótimas matérias, mas se amanhã cometer um erro grave, acabou.
Temos que estar permanentemente em vigília.

Cláudio Thomas: Perseguir o “erro zero” em todas as editorias, investir na
pauta própria do jornal e tornar o DC cada vez mais imprescindível para os leitores.
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Edição 51 - 14/06/2004

Relações perigosas entre
jornalismo e publicidade

 

  Onde termina a notícia e começa o anúncio?

  Anúncios e textos jornalísticos dividem, todos os dias, as páginas dos jornais
e não há leitor que se incomode com isso, já que é de conhecimento da maior parte
da população que as receitas da publicidade são as grandes responsáveis pela
sustentação das empresas jornalísticas. O problema surge quando a divisão entre
anúncio e matéria não fica tão clara quanto deveria. E esse é justamente o foco
desta edição do MONITOR DE MÍDIA. Para isso, o diagnóstico se concentrou num
caso recente: uma reportagem dominical de A Notícia sobre a universalização dos
serviços telefônicos.

Mas ao tratar de um caso específico, este MONITOR não quer apenas destacar
aspectos positivos e negativos de um jornal em detrimento dos demais. O objetivo
é provocar uma reflexão a partir de um caso concreto.

  Informação e consumo

  Em 23 de maio, A Notícia traz em sua capa a manchete “A Democratização
da Telefonia” . O assunto ganha cinco páginas do caderno de Economia, que se
debruça sobre a popularização do celular e das operadoras de pré-pagos, que vêm
conquistando um mercado emergente em meio a uma disputa acirrada pela
preferência dos brasileiros. A reportagem de A Notícia se empenha em traçar esse
panorama, por meio de dados que buscam comprovar a superioridade dos aparelhos
móveis no mercado. Já na linha de apoio da manchete, o jornal é enfático: “SC tem
28 linhas de celular para cada 100 habitantes. Número de aparelhos móveis superou
o de fixos”. Nota-se que o veículo realmente se preocupou em passar a idéia de
que telefones fixos já estão ultrapassados. Na matéria “Celular cada vez mais
popular”, o trecho “Na telefonia fixa, faz tempo que a imagem dos móveis apareceu
no retrovisor”, exemplifica bem isso. Na próxima página, novamente uma alusão:
“Vender uma linha de telefone fixo e cobrar mensalidade e pulsos é uma visão
ultrapassada(...)”

  Após duas páginas introdutórias, cada operadora telefônica ganha sua matéria
específica, traçando histórico, metas e influência no Estado, mas principalmente,
as promoções e serviços que têm a oferecer. Em uma nota dedicada à Tim, o jornal
chega a especificar formas de pagamento para adquirir o celular: “Em sua operadora,
por exemplo, modelos pré-pagos podem ser comprados em dez prestações de
R$19,90”. Em outra página, mostra serviços oferecidos pela Claro: “Além da voz,
oferece transmissão de dados em alta velocidade, envio de fotos, troca de e-mails e
navegação na internet”.

Celulares já tinham sido tema de matéria no dia 13, mas com menos espaço e
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destaque. “Cartões para celular ganham mais potência” publicada na página C5
utiliza uma linguagem que pode dar ao leitor a impressão de que está lendo uma
campanha publicitária: “Perder um celular é uma dor-de-cabeça danada porque,
além da perda material, significa ver sumir centenas de contatos armazenados no
chip ou no aparelho. E se você tivesse a oportunidade de fazer cópia de segurança
dos contatos no servidor da operadora? Bem melhor, não é? A solução chamada
SimSave, é apenas uma das novas aplicações de SIMcard que vêm chegando no
mercado de telefonia móvel (...)”.

É claro que o mercado emergente de telefonia móvel pode ser uma pauta
utilizada pelo jornal, já que mostra um aspecto econômico e de consumo de interesse
do leitor. O que este MONITOR DE MÍDIA quer questionar é o enfoque dado a
essas matérias, principalmente às informações de facilidades e promoções que
acabam misturando caráter informativo com persuasivo. A distinção entre anúncio
e matéria deve ficar clara, já que é a credibilidade do veículo que está em jogo.
Devemos levar em conta, entretanto, que as empresas de telefonia móvel são grandes
anunciantes dos jornais catarinenses. Será que estaria valendo a pena enfrentar as
críticas de uma parcela de seu leitorado para publicar matérias que interessam ao
anunciante?

Altos investimentos no Dia das Mães

Maio e junho reservam duas importantes datas para o comércio nacional: o
Dia das Mães e o dos Namorados. As ocasiões são pródigas e ajudam a alavancar o
consumo, já que só perdem para o Natal em volume de negócios.

Se o comércio espera boas vendas, geralmente essa expectativa se traduz na
distribuição de mais verba publicitária. E neste sentido, as páginas dos jornais
transformam-se em estratégicas vitrines para produtos e serviços. E se 2003 foi o
Natal do celular, 2004 veio para consolidar o aparelho como presente favorito. Os
anúncios dos jornais mostram isso.

No Diário Catarinense, no dia 5 de maio, a Vivo foi a única empresa telefônica
a anunciar, estampando peças publicitárias nas páginas 9 e 11. Elas traziam foto
dos principais modelos à venda, além de uma arte especialmente criada para a
data: o “bonequinho” da Vivo segurando uma flor. No dia seguinte, a quinta-feira
anterior ao Dia das Mães, o DC foi invadido pela propaganda de celular. Na página
7, Lojas Salfer; página 12, Claro; página 30, Vivo; página 41, Tim; página 43,
Integração Celular; página 44, Global. Cada ofensiva publicitária despertava o
desejo de consumo de alguma maneira peculiar. A Lojas Salfer inseriu as flores
coloridas na página em preto e branco. A Tim utilizou a página colorida para mostrar
um celular e uma modelo (no papel de mãe) segurando uma placa que traz a
seguinte inscrição: “Taí um presente que eu adoraria”.

Nos dias seguintes ao domingo das mães, a publicidade de celulares continuou,
mas de uma forma mais branda. Num dia havia a da Tim, noutro da Claro. Apenas
em algumas edições havia vários anúncios relacionados à telefonia móvel,
principalmente no período em que se aproximava o Dia dos Namorados.

De uma maneira geral, as publicidades que mais apareceram no DC foram as
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das maiores operadoras - Tim, Claro e Vivo -, sempre em páginas coloridas, inteiras
ou pela metade, com excelente fotografia e chamadas relacionadas ao cotidiano e
datas comemorativas.

Em A Notícia, houve anúncios todos os dias, mesmo após a festa do Dia das
Mães: a Vivo estampou meia página no dia 14; a Tim nos dias 14, 17, 19, 21 e 23; a
Claro, em 16, 20 e 23. Antes disso, na semana que antecedeu o domingo das mães,
A Notícia trouxe quatro anúncios de meia página colorida da Vivo, quatro da Tim,
três da Claro e um da Brasil Telecom. Catorze anúncios em dez dias. Excelente
para os jornais. Mas a distância segura entre conteúdo noticioso e publicitário está
clara para o leitor?
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Edição 52 - 01/07/2004

Jornais embalados com Figueirense
e Criciúma

   

A campanha dos times catarinenses na série A do Campeonato Brasileiro de
futebol foi destaque na editoria de esportes dos principais jornais de Santa Catarina
em quase todas as edições analisadas pelo Monitor de Mídia. Do dia 14 a 28 de
junho, foram observadas as posturas dos jornais em relação a essa nova fase do
futebol catarinense, que unanimemente os diários consideram histórica.

  Jornalismo, otimismo e ufanismo

  Os jornais demonstraram a confiança que depositam nos times catarinenses.
Com um certo ufanismo, utilizaram-se de muitos adjetivos e euforia. Destaque para
a edição do dia 21/06 do Diário Catarinense onde, num arroubo de entusiasmo e
exaltação na matéria “Derrotas que ajudam os catarinenses” trouxe a frase “os deuses
estavam conspirando a favor de Santa Catarina”. Já o Jornal de Santa Catarina, no
dia 28, com chamada de capa, trouxe a matéria “Figueirense de volta ao topo”,
onde num exemplo de extasiada admiração, trazia trechos carregados de
dramaticidade retratando a vitória do time catarinense sobre o Flamengo: “Alheio
aos compromissos extra-Brasileirão do adversário, o Figueira assumiu o controle
do jogo com raça e qualidade, dois aspectos fundamentais para se alcançar um
triunfo”. Outras frases completavam a homenagem: “O time de Florianópolis foi o
dono absoluto do espetáculo desde os minutos iniciais”; “Na metade da etapa, já
ficou claro que uma equipe seria protagonista, e a outra, espectadora”.

  Motivos para a campanha das duas equipes, não foram poucos. Na tentativa
de explicar ou tentar entender o porquê da boa fase das equipes, os jornais se
preocuparam em buscar os segredos atrás dos times.

  O A Notícia do dia 15/06 trouxe o texto “A fé dita a rotina do técnico líder do
Brasil”, que traça um pequeno perfil religioso do técnico do Criciúma, Vágner
Benazzi: “caminhou mais de 13 quilômetros, entre o hotel em que reside e o santuário
de Nossa Senhora do Caravaggio”. Outra matéria com registros de religiosidade
foi tratada no AN. “Com volantes que atravessam grandes fases, protegendo com
eficiência, uma boa antecipação, jogando com lealdade e colocando em prática a
mais importante lição pregada por Jesus Cristo - , o zagueiro Luciano, do Criciúma,
........não recebeu nenhum cartão amarelo”. A empolgação do A Notícia não foi nada
comedida, mostrando que os jornais entraram em estado de êxtase com a fase positiva
das equipes do estado

O motivo da boa fase das equipes também foi destaque no DC, que na edição
do dia 18/06, traz o texto “Figueira resgata base campeã”. “Alvinegro terá,
praticamente a mesma formação que conquistou o tri estadual”. O Criciúma, segundo
o jornal, “tem seu símbolo de garra”, “o Criciúma tem um jogador símbolo da
excelente campanha do clube no Brasileiro”, “...aprendeu a jogar com raça e



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS225

determinação”. E no dia 23/06, o Diário Catarinense mais uma vez ressalta a boa
fase do Figueirense, na matéria “Figueirense mostra eficiência na defesa”, que
trazia “Com a defesa menos vazada do Brasileiro - 7 gols em 10 jogos - o Figueirense
só está indo buscar a bola na rede quando o tento é quase inevitável”. O Santa se
utilizou de números e estatísticas. Na edição de 16/06, diz que “Criciúma pode
estar embalado, pois não tem indisciplina. Sem cartões vermelho”.

Márcio Miranda, na edição do dia 14/06 do DC, mostrou entusiasmo com os
times daqui. “privilegiada situação de ficar quase um mês na ponta da tabela”. E
acha que apesar da ruim apresentação do time (Criciúma), “seria demais cobrar
uma atuação de luxo da equipe”.

O Santa foi além, dando ênfase aos dois times. No texto “Tigre vence e segue
como líder”, traz frases de apoio e superação aos times. “Figueirense turbinado”,
“O Criciúma superou”, “Vitória convincente” e “Figueirense mostrou sua coragem”.
Na edição do dia 27, chega a apelidar o Figueirense, na matéria “Um ano depois,
Fla X Figueira”, de “papão de grandes times” e de “furacão”, termos também usados
pelo Diário Catarinense.

Na hora de cobrar, os jornais não deixam por menos. No dia 20/06, o DC e o
Santa trazem o texto “Tarefa é manter a liderança”, em que “Um resultado positivo
pode manter a soberania da equipe na séria A”. O AN preferiu as palavras do técnico
Vágner Benazzi, do Criciúma, passando para ele a cobrança. Já na edição do dia
28, na matéria intitulada “Tigre perde no Heriberto”, o jornal mostra-se solidário
ao Criciúma, mesmo com a derrota para o Grêmio: “Genalvo recebeu o terceiro
cartão amarelo na derrota para o Grêmio, no sábado, por 2x1, em jogo que teve
placar totalmente injusto para o clube catarinense, que encurralou e pressionou o
adversário em seu campo durante toda a partida”.

Colunistas enaltecem times e criticam imprensa nacional

A posição dos times catarinenses na tabela do Campeonato Brasileiro da Série
A teve abordagem e espaço diferenciados nas colunas dos três principais jornais
do Estado. No Jornal de Santa Catarina, Cláudio Holzer dedicou pouco espaço a
Figueirense e Criciúma apesar de afirmar, já no primeiro dia analisado (14/06), que
os times estarem na “ponta no Brasileirão” era “uma demonstração de que a dupla
catarinense não é fogo de palha”. Ao colunista pode ter faltado espaço - já que é
nítido que os times da região têm mais destaque - mas não faltou empolgação. No
dia 18, a coluna “Passe Livre” elogia o Criciúma: “(...) é o time mais disciplinado do
Brasileirão. Agora quem perder para o Tigre precisa encontrar outra desculpa. A
de que os times catarinenses chegam muito junto não cola mais”. Na edição seguinte,
mais confetes para o time do sul do Estado: “Time por time, o Criciúma tem muito
mais que o Guarani”. Mesmo com a derrota, na segunda-feira a nota que trata do
assunto, intitulada “Menos mal”, traz que : “(...) o importante é que o Tigre continua
na liderança do Brasileirão pela quarta semana seguida”. No dia 28, é a vez do
Figueirense. Na nota “Goleada histórica”, lemos que “o Figueirense foi tão superior
ao Flamengo que os 3 a 0 em Volta Redonda ficaram baratos”. Logo a seguir, mais
texto abordando a vitória do time catarinense - e mais elogios: “o Figueirense não
tem um time de estrelas. Mas tem uma administração profissional, credibilidade,
belo estádio e 10 mil sócios que propiciam estrutura necessária para a expressiva



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS226

campanha no Brasileirão”.

No Diário Catarinense, Roberto Alves ficou apenas um dia dos catorze
analisados sem falar de Figueirense e Criciúma. Apontou muitas razões para a boa
campanha dos times, pegou no pé da imprensa que se diz surpreendida com as
vitórias dos catarinenses e se empolgou também. Nota publicada no dia 14 é um
exemplo: “O Criciúma não decepcionou dentro de casa e manteve a liderança da
Série A do Brasileiro. (...). Mais uma vez a imprensa do país vai analisar a situação
da tabela como surpresa. Enquanto isso, a equipe do Sul do Estado vai fazendo sua
parte, com competência e merecimento. Está bonito de ver. Parabéns!”. Mais sobre
as “surpresas” no dia seguinte. “A quem interessar” é o título de nota em que o
colunista aponta que “o futebol brasileiro assiste atentamente ao crescimento dos
clubes catarinenses. Para muitos, pode ser surpreendente, o que não é o caso de
quem acompanha o futebol de Santa Catarina. (...). Criciúma e Figueirense vieram
para ficar e não acredito que o momento técnico seja passageiro”. E não fica por aí.
Essa edição tem mais quatro notas que tratam dos times. No dia 16, “as virtudes”
dos catarinenses são apontadas após a pergunta que, segundo o colunista, foi feita
pela imprensa esportiva de São Paulo: “O que têm Criciúma e Figueirense para
justificar a campanha que realizam na Série A do Brasileirão?”. Roberto Alves
responde: “Acima de tudo, organização, o que significa direitos e deveres. Todos
recebem rigorosamente em dia. Em campo Criciúma tem conjunto, a força e a cara
do técnico Wagner Benazzi. O Figueirense, a qualidade do meio-campo, que joga
junto ao ataque. (...). Fácil de entender”. Mais a coluna não traz apenas elogios ao
time. No dia 17, “Mordaça” é o título da nota que critica a decisão do Figueirense
em liberar, após os treinos diários, dois atletas para entrevistas à imprensa. Para o
colunista “a decisão penaliza o torcedor, que gostaria de ver e ouvir seus ídolos
falando nesse momento que vive o Figueirense”. A cautela aparece no dia 20:
“Sabemos que haverá muita mudança na classificação do campeonato. (...) .Chegar
a ser primeiro não é difícil. Manter a liderança é que é complicado” . No dia seguinte,
a imprensa é mais uma vez o alvo: “(...) O fato é que teremos mais uma semana
onde a imprensa nacional continuará a se perguntar: ‘Afinal, o que está acontecendo
em Santa Catarina?’. Simples: competência e profissionalismo”. O colunista aponta
ainda um “ato falho”: “Paulo Prisco Paraíso, do Figueirense, ao convocar a torcida
para o jogo com o Cruzeiro, sábado: ‘Você pode ser o 13º jogador a ajudar nosso
time’”. No dia 22, mais imprensa. Segundo Roberto Alves, o técnico do Criciúma
deu a resposta à imprensa nacional sobre a liderança dita passageira do futebol
catarinense na Série A. O assunto volta à coluna no dia 28: “A posição privilegiada
na Série A mostra o definitivo crescimento do futebol catarinense. Mais uma semana
para a imprensa nacional descobrir onde está o cavalo paraguaio de Santa Catarina”.
Ainda nessa edição, o colunista demonstra, pela primeira vez no período analisado,
preocupação. Traz que “perder par o Grêmio, mesmo em casa, é normal. O que
preocupa é a repetição do que vem ocorrendo a cada ano. O Criciúma começa bem
e, aos poucos, vai caindo”.

Já Cacau Menezes - que não é colunista esportivo, mas também dá seus chutes
- trouxe sua opinião sobre os times catarinenses relacionada a outros assuntos. No
dia 15, a nota “Que fase, hein” aponta que a fase é ótima para os catarinenses.
Entre os motivos apontados estão a neve em São Joaquim, Guga levando a tocha
olímpica, e a posição de Figueirense e Criciúma na tabela do Brasileirão. No dia
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22, a boa fase dos catarinenses é gancho para Cacau criticar o Campeonato. No dia
27, a relação é inusitada: “O mundo dá voltas mesmo: há pouco tempo nem a mais
ousada cartomante teria a coragem de prever que Lula seria contra um aumento
mais gordo do salário mínimo e que os times de futebol em Santa Catarina causariam
todo esse estrago no Campeonato Brasileiro da Série A”.

Em A Notícia, a coluna “Informal” é a que menos joga confetes sobre os times
catarinenses. A maior parte das notas relativas a Figueirense e Criciúma trata de
esquema tático e descrições dos jogos. É o que ocorre no dia 28, em nota intitulada
“E o Criciúma”: “Alugou meio-campo em cima do Grêmio, sábado no Heriberto
Hülse, atacou avassaladoramente durante o tempo todo, criou dez chances vivas
de gol (incluindo três bolas na trave) e tomou dois gols em contra-ataques”. Ao
contrário dos outros colunistas, Maceió deixa a empolgação de lado e, apesar de
alguns elogios, sempre traz contrapontos. Exemplo é nota publicada no dia 22: “A
liderança do Criciúma no Brasileiro da A é mais do que merecida, mas o time precisa
exorcizar a síndrome dos jogos em São Paulo. Sempre que joga na capital, Campinas,
Santos, São Caetano, o time engata a marcha ré”. Outra nota em que isso ocorre é
a publicada no dia 19. Trata do jogo entre Figueirense e Cruzeiro, que Maceió
classifica como difícil já que “tem um componente emocional muito forte, mas o
time alvinegro (mesmo que corra riscos) precisa fazer o dever de casa”. Mesmo
falando de um desfalque no time adversário, coloca que “mas é bom ninguém se
iludir: é nessas horas que um time da tradição do Cruzeiro se supera e busca pelo
menos um pontinho”.A imprensa catarinense também não escapou de críticas. No
dia 26, sob o título ‘Cena inusitada’ Maceió conta que “os repórteres das três rádios
de Criciúma, que cobrem o dia a dia do clube e o acompanham por todos os estádios
brasileiros, assistiam ao treino secreto do Tigre (...) escondidos atrás das cabines
do Heriberto Hülsen. Que bobagem! (...). Deixa a rapaziada jogar sossegada”.

Críticas à imprensa nacional também apareceram na coluna de Raul Sartori.
No dia 17, o alvo foi a Folha de S. Paulo. O texto traz que na segunda-feira a manchete
do caderno esportivo foi “Santa Santa Catarina”. O colunista aponta que o jornal
“deixou subtendido que ainda não deglute totalmente a atual qualidade do futebol
catarinense” e que “a reportagem insinua que por trás do desempenho há uma mão
divina”. No dia 23, afirma ainda que “a imprensa gaúcha, paulista e carioca ainda
acha, não sem manifestar certo desdém, que não passará de um fogo de palha, que
queima logo e vira cinza. O tempo já disse até agora que estão enganados”.
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Edição 53 – 15/07/2004

A semana que parou a Capital
 

  Milhares de pessoas fechando as pontes de ligação da parte insular de
Florianópolis ao continente. Ônibus impedidos de sair dos terminais. Cenas de
confronto de estudantes e policiais. Fotógrafos se acotovelando entre a massa para
registrar as cenas que receberam atenção nacional por uma semana. Os últimos
dias de junho e a primeira semana de julho foram agitados na capital catarinense.
Inicialmente, ninguém entendeu direito como aqueles estudantes se articularam
tão bem, como o sistema ficou refém de uma parcela dos usuários e como as
autoridades não souberam lidar com o impasse.

  Esse MONITOR DE MÍDIA acompanhou a cobertura dos principais jornais
catarinenses sobre o episódio, centrando suas análises nas edições de 29 de junho
a 9 de julho.

DC faz cobertura de fôlego

As manifestações em Florianópolis contra o aumento de passagens do
transporte urbano aparecem no Diário Catarinense já no dia 29/06. A chamada de
capa é “Florianópolis vive dia de caos”. Nas páginas 4 e 5 - reservadas ao assunto
mais importante da edição -, a matéria descreve como a manifestação se formou.
Alguns trechos dão ao leitor noção da “segunda-feira caótica na capital”. Um
exemplo: “Foi o que bastou para transformar a cidade num inferno. Motoristas
nervosos com os engarrafamentos, usuários de ônibus estressados sem saber como
voltariam para suas casas e a manifestação que cresceu durante a tarde exaltou os
ânimos”. São muitas as fotos - 12 nas duas páginas - e várias histórias. A estudante
que só queria chegar em casa, outra que acabou sendo empurrada por um policial,
o motorista acusado de causar um acidente em meio à confusão, a estudante de
Artes Cênicas que com um megafone transformou-se em uma das líderes do protesto,
o coordenador do Fórum em Defesa do Transporte Público que foi atingido por um
spray de pimenta e a secretária que critica o transporte da cidade dão ao leitor a
dimensão do que ocorreu em Florianópolis. Com textos assinados e bem embasados,
os repórteres informaram como começou a manifestação e o que ocorreu ao longo
do dia, além de apresentar a posição da prefeitura da cidade em box intitulado “O
outro lado”.

“O bloqueio se repete” é a chamada de capa do dia seguinte. Repete-se
também a cobertura bem feita do DC. Declarações da prefeita, opiniões sobre os
protestos e mais descrições do andamento das manifestações constituem na maior
parte das informações apresentadas. Um pequeno box, entretanto, merece ser
apontado como a mais importante. Prestando um serviço de utilidade pública, o
jornal traz sob o título “Onde pegar o ônibus” o local e a empresa que o leitor pode
optar “caso o Ticen seja interditado novamente hoje”. Para alguns, esse pode ter
sido o diferencial entre chegar ao trabalho - ou a escola - ou acabar em meio ao
tumulto.
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No dia 1º de julho, o assunto é manchete - “Ônibus são queimados e protesto
acaba em pancadaria na Capital” - e volta a ocupar as páginas 4 e 5. Muitas
descrições, como as deste trecho: “O confronto de ontem à noite começou depois de
um estouro ao lado da fila de policiais. A guarnição, equipada com escudos,
cassetetes e capacetes, perfilada em frente à via de acesso de ônibus, impedia que
os manifestantes chegassem ao Ticen. Com o estouro, os policiais marcharam em
direção ao protesto”. A quantidade de fotos e de fontes continua grande. Treze são
as imagens apresentadas e foram ouvidos a gerente do Núcleo de Transportes, o
comandante da Polícia Militar, além de três pessoas que estavam no local. É
importante destacar aqui um trecho que pode demonstrar a preocupação dos
repórteres em ouvir todos os lados envolvidos. Segundo o texto, “O Diário
Catarinense tentou entrar em contato com a prefeita Ângela Amim, que estava em
Brasília, por cinco vezes. Ela não foi encontrada para comentar o assunto”.

O quarto dia de protestos tem mais descrições da movimentação: “Os
estudantes chegaram nas pontes às 16h e 40 min. A Polícia Militar acompanhou o
fechamento do trânsito. Na ponte Pedro Ivo Campos, policiais montaram cordão de
isolamento entre veículos e manifestantes. Os manifestantes sentaram-se no
asfalto”. E mais “histórias no meio da confusão”: um policial que atingiu um
motociclista e recebeu pedradas, o presidente da União Florianopolitana de
Entidades Comunitárias que dizia ter sido espancado durante a confusão, a
empregada doméstica que estava em um ônibus que sofreu atentado e o comerciante
que não participava das manifestações, mas acabou ferido. Os locais onde ocorreram
os protestos são mostrados em um pequeno mapa. Já “O outro lado” aparece em
box, onde se pode ler as declarações do gerente da empresa de transporte Insular.

Apenas fontes oficiais?

No dia 3, a cobertura segue a mesma linha - chamada de capa, descrições,
muitas fotos e fontes. No geral, é assim que continua no dia 4. Com uma análise um
pouco mais aprofundada, pode-se ter a idéia de que a atmosfera de “Medo e
insegurança após protestos” - título da matéria - envolveu também os repórteres.
O texto começa: “Medo e insegurança. Este é o sentimento da população que mora
ou trabalha na Capital com a maior qualidade de vida do país (...)”. Mais adiante,
podemos ler que “Gente ferida, bombas explodindo em latões de lixo, ônibus
queimados, prejuízos financeiros e caos no trânsito. Enfim, desde a última segunda-
feira Florianópolis vive sobressaltada, sem saber como será o dia seguinte”. O que
aconteceu nos cinco dias de manifestação aparece, resumidamente, no box “Uma
semana em busca de solução”.

O assunto volta às páginas do DC no dia 6. Apesar da matéria ser menor do
que as publicadas anteriormente, ainda há muitas fontes. Mas dessa vez
manifestantes e população em geral ficaram sem espaço. Somente fontes oficias
foram ouvidas. O texto possui, como nos outros dias de cobertura, muitas descrições.
No dia 8, a discussão do Estado e prefeitura é o tema central, como pode ser
percebido pelos títulos “Estado propõe baixar ICMS do diesel” e “Prefeitura diz
que revê custos no dia seguinte à queda”.

No dia seguinte, o grande número de fontes continua. Há declarações do
presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, do
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presidente o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano em Florianópolis, do
presidente do CDL, da prefeita e do líder do movimento, que até então não tinha
sido citado pelo jornal. Nesta edição, há um box com alguns trechos da entrevista
que deu à rádio CBN Diário. A abertura do texto traz que “Sobre o universitário
Marcelo Pomar (...) recaiu o papel de líder do movimento contra o reajuste das
passagens em Florianópolis, pelo passe livre no transporte coletivo e também pela
abertura de uma CPI para investigar o setor”. Apesar disso, o jornal aponta que de
todas as reivindicações do movimento “(...) Pomar parece falar com propriedade
somente sobre a revogação do reajuste”.

Para DC, não passa de “baderna”

Apesar de publicar dois editoriais em cada edição - o que soma 22 textos no
período analisado - nenhum tratava do assunto. Já no “Opinião DC”, o tema teve
bastante espaço e os manifestantes, muitas críticas. No dia 29, lemos que “A
população de Florianópolis foi novamente tomada por manifestantes (...)”. Atitude
que para o jornal “configura numa inaceitável agressão aos direitos constitucionais
da cidadania, a começar pelo elementar direito de ir e vir ”. A afirmação
“Reivindicações à margem do direito perdem razão e valor” encerra essa primeira
tomada de posição. Não demora muito para o assunto aparecer de novo neste espaço.
No dia 1º, sob o título “Além do limite”, as críticas aos protestos tornam-se ainda
mais intensas. Para o jornal, o texto serve para “repudiar esse tipo de protesto que
toma a cidadania como refém, e se coloca à margem da lei e tumultua a vida urbana”.
E “ao poder público competente cabe a obrigação de fazer valer a lei e a
determinação judicial”. A expressão “à margem da lei” volta a aparecer no dia 4,
sob o título “Agora, chega!”. A não aceitação das manifestações está presente em
todos os textos, mas alguns trechos merecem ser transcritos. Um é o seguinte: “Há
nítido limite entre o exercício de um direito democrático com a contravenção e a
baderna. E esse limite foi ultrapassado nos acontecimentos recentes”. Outro em
que a posição é mais do que clara: “Contesta-se e repudia-se (...) a forma com a
qual o movimento se expressa (...)”. O “Opinião DC” ainda vai ter seu espaço ocupado
pelos protestos na Capital no dia 7. Nessa edição, as críticas são feitas com ainda
mais veemência: “As manifestações contra o aumento das tarifas no transporte
coletivo da Capital têm tumultuado a cidade, engarrafado o trânsito e prejudicado
o direito de ir e vir do cidadão. Mas não é só. Todos esses transtornos (...) têm
também um custo econômico e financeiro. (...) A conta será paga por todos os cidadãos
que trabalham e produzem, inclusive pelos pais e responsáveis da garotada que
tem mais acne que juízo e está se deixando usar como massa de manobra”.

Santa e o aspecto regional

Apesar de o Jornal de Santa Catarina ter publicado material da Agência RBS
durante os dias de protesto, sua cobertura em nada se assemelha a de seu parceiro
de Grupo. No dia 29, o texto publicado ocupa um quarto de página e é o mesmo que
abre a matéria do DC. Assim, os leitores do Santa ficaram apenas as descrições dos
repórteres. Dois dias depois, a situação se repete. O texto da agência é publicado
de forma reduzida com a conseqüente diminuição de fontes. O assunto só volta às
páginas do jornal no dia 8. A matéria “Governo negocia redução das passagens de
ônibus” utiliza-se de quatro fontes, mas nenhuma é manifestante ou expressa a
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opinião da população em geral. No dia 9, a matéria se concentra em entrevista
dada pela prefeita. È o que podemos perceber pela quantidade de vezes em que é
citada: “(...) disse ontem a prefeita”, “a prefeita disse (...)”, “Ângela Amim disse
(...)”, “a prefeita demonstrou” e mais “Ângela Amim disse”. Nos espaços de opinião,
nada que trate do assunto. Como o Santa possui um perfil de jornal regional,
poderíamos relevar algumas diferenças em relação ao DC. Mas em se tratando de
um assunto que teve repercussão nacional, o Santa não deveria ter se preocupado
um pouco mais com o que estava acontecendo ali não muito longe? Só pra efeito de
comparação: das dez edições analisadas, o Santa abordou o assunto em quatro e o
estado de saúde do vocalista da Banda LS Jack em três. Afinal, o caráter regional
do Santa pode explicar as falhas dessa cobertura?

A Notícia foi muito oficial

Durante o período de manifestações na capital, o jornal A Notícia ofereceu a
seus leitores uma cobertura muito oficialesca e menos informativa do evento.
Também devido à seqüência das manifestações, o jornal mostrou-se morno,
entediante na leitura. “No segundo dia de manifestações”, “No terceiro dia de
manifestações”, os fatos que ocorreram nesse período foram muito parecidos. Ruas
e avenidas bloqueadas e pontes fechadas eram notícia todos os dias, logo as matérias
se tornavam muito semelhantes, com pouca ou quase nenhuma novidade para o
leitor, que acabou ficando com o básico, o feijão com arroz. Das edições analisadas,
foi constatado que o jornal deu muita voz às fontes oficias, mais precisamente à
prefeitura de Florianópolis na figura da chefe do Executivo Ângela Amin. Frases
como “A prefeita Ângela Amin acusou”, “A prefeita ressaltou”, “A prefeita disse”,
incorporaram as matérias do AN em todas as edições analisadas, exceto pela edição
do dia 04/07 (domingo), em que o jornal ignorou a manifestação e não publicou
sequer uma nota a respeito.

Em 05/07, o AN, pela primeira vez, deu voz a um dos estudantes que segundo
o jornal seria um dos líderes da manifestação. “Estamos dando uma trégua e
aguardando um posicionamento por parte da prefeita, disse um dos líderes das
manifestações, Marcelo Pomar”. Tendo em vista que fazia praticamente uma semana
que a manifestação havia começado, o jornal de alguma forma não publicou as
declarações dos estudantes ou de demais entidades responsáveis pelo evento,
fazendo com que a dúvida ficasse no ar. Qual seria o motivo para não publicar
essas declarações? Mais uma vez, o leitor teve que se contentar com o que tinha,
sem mais nem menos.

Mas o destaque de A Notícia ficou por conta da coluna de Cláudio Prisco. O
jornalista não poupou ataques aos manifestantes e mostrou-se claramente revoltado
com a situação que considerou caótica. Alguns exemplos: “Além do mais, com o
caos instaurado...”, “...é inaceitável confundir liberdade de manifestação com
desordem, baderna e arruaça”, “Nenhuma cidade pode estar refém de baderneiros,
irresponsáveis ou militantes...”, e para completar, “Se não adiantar, que busquem
seus direito na Justiça, recorrendo do aumento, como ocorre em qualquer ambiente
democrático. Não estamos no Iraque nem na faixa de Gaza”.

Moacir Pereira, outro colunista do A Notícia demorou mas enfim resolveu se
manifestar a respeito do episódio que marcou a capital catarinense. Em 07/07 foi
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mais comedido do que Cláudio Prisco, apenas disse que “A posição mais sensata
até agora partiu da OAB-SC, que promoveu a primeira reunião com as instituições
e autoridades envolvidas para buscar uma solução política”. No dia seguinte (08/
07) ele se mostrou insatisfeito com os rumos que a cidade de Florianópolis estava
seguindo. No texto “À procura de um cadáver” ele traz as seguintes frases:
“Definitivamente a gente boa da Capital nada tem com incêndio de ônibus ou uso
de bombas molotov”.
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Edição 54 – 01/08/2004

Três deslizes em dez dias
 

  O erro faz parte da conduta humana, está previsto nas regras do jogo da
vida. Há erros que são banais e que pouco comprometem; outros, no entanto, são
graves e afetam diretamente o convívio das pessoas, provocando conflitos e reações.
No mundo do trabalho, cada vez menos, tolera-se o erro. Algumas atividades tentam
controlar ao máximo a incidência dos erros, tentando não só propiciar produtos e
serviços de maior qualidade, mas também zelando pela sobrevivência e
credibilidade dos seus responsáveis. No jornalismo, a preocupação também é
grande, mas isso não impede que repórteres, redatores e editores derrapem e
provoquem certos estragos em algumas edições. Este MONITOR DE MÍDIA pinçou
três deslizes consideráveis em dez dias de análise (entre 12 e 22 de julho).

Omissão imperdoável

No dia 12, foram anunciados os vencedores do Prêmio Jabuti, o mais
prestigiado prêmio da literatura no país. Entre os ganhadores, o catarinense
Donaldo Schüller, na categoria Tradução. Na mesma data, o Jornal de Santa Catarina
trouxe não só o anúncio dos laureados, mas uma matéria específica sobre o
conterrâneo com a chamada na capa: “Literatura: catarinense Donaldo Schüller
ganha Prêmio Jabuti de Tradução”, no canto superior direito da capa com foto do
autor. No caderno de lazer, onde o assunto foi desmembrado, a manchete “Desafio
Premiado” vinha com matéria sobre o feito do intelectual: traduzir o romance
Finnegans Wake, de James Joyce.

No concorrente A Notícia, nem parecia que um conterrâneo havia vencido o
mais importante prêmio da cultura nacional. O assunto mereceu uma nota no dia
12, com a menção aos vencedores de diversas categorias, menos a de tradução.
Justo essa! A omissão fez com que o leitor do AN deixasse de estar informado
sobre o assunto. Aliás, mesmo a conquista do maestro Edino Krieger, o vencedor do
Prêmio Jorge Amado deste ano, não foi lá muito ovacionada. Tais deslizes
demonstram ignorância da importância dessas figuras, descaso ou desprezo?

Não foi bem assim

A mesma semana, o mesmo jornal, mas editorias diferentes. Em 17 de julho, A
Notícia trouxe na sua primeira página a manchete “SC desiste de disputar royalties
do petróleo”. O AN conta que o “Estado vai abandonar disputa judicial com o Paraná
para receber renda sobre exploração”. A matéria traça toda a disputa envolvendo
os três estados do sul para o recebimento dos royalties da Petrobrás para extração
do petróleo. O jornal se preocupou em deixar claro para o leitor a situação dos
royalties utilizando além da matéria, um quadro intitulado “Entenda o caso”. Pronto:
o leitor entendeu o caso, certo? Não foi bem isso que pareceu. No dia 19 (segunda),
o jornal trouxe uma errata na página A5 em que tenta deixar mais claro para o
leitor a notícia de dois dias atrás. “Ao contrário do que dão a entender os títulos
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principais da capa e da página A11 da edição do dia 17, o Estado não desistiu dos
royalties do petróleo. O texto deixa claro que Santa Catarina e Paraná decidiram
acabar com a disputa judicial e que a questão agora será definida pelas
procuradorias gerais dos dois Estados”.

A questão toda está em explicar demais um assunto o que torna seu
entendimento difícil, duvidoso. O título da manchete foi dúbio e equivocado. Dar
duplo sentido a um assunto como esse dá margem para erro na certa. Não deu
outra, veio a errata dois dias após. A quem interessaria a publicação da correção?
Algum leitor atento aos assuntos dos royalties? Ou algum membro do governo do
estado descontente com a matéria? O fato é que o jornal teve que emendar o poema....

Erro de interpretação?

No dia 22, o Jornal de Santa Catarina estampou a manchete: “Vale concretiza
sonho de aeroporto internacional”. Já na capa o leitor fica sabendo que “o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva inaugura hoje à tarde as novas dependências do Aeroporto
de Navegantes”. O jornal explica que “a ampliação permitirá ao terminal receber
aeronaves de qualquer parte do mundo”. As certezas quanto à internacionalização
param por aí. Nas páginas internas, o tom da matéria que trata do assunto é de
dúvida. Logo no início do texto, o jornal traz que “expectativa é de que durante a
solenidade, Lula anuncie oficialmente a internacionalização”. Mais adiante se pode
ler que “entidades empresariais da região comemoraram a possibilidade de
Navegantes se tornar a nova porta de entrada de turistas estrangeiros no Estado” e
que “é possível que Lula anuncie a internacionalização”. Expectativa, possibilidade,
palavras que nada tem a ver com o sonho concretizado anunciado na manchete.

No dia seguinte, o tom de dúvida usado pelo repórter foi justificado: Lula
acabou não internacionalizando o aeroporto na solenidade. Assim, a manchete foi:
“Lula frustra expectativas do Vale sobre aeroporto”. O editor deve ter ficado bem
frustrado também por não ter aguardado uma certeza para comemorar a
internacionalização em manchete. Mas isso não quer dizer que o jornal admitiu o
erro. O texto que trata do assunto não tem qualquer relação com a certeza que
estava na capa do dia anterior. Traz que “a incerteza quanto ao início do processo
de internacionalização do Aeroporto de Navegantes (...) gerou repúdio por parte
de quem aguardava o anúncio da medida”. Além de declarações de políticos,
presidentes de entidades e responsáveis pelo aeroporto, o leitor encontrou
informações sobre o discurso do presidente, os protestos que ocorreram e “o que o
Vale perde” sem a internacionalização.

No Diário Catarinense, o leitor também ficou confuso. A chamada de capa
trouxe que “com a nova área (...), o terminal poderá receber aviões de qualquer
parte do mundo”. Apesar do “poderá”, o texto dá a impressão de que a inauguração
tem uma relação direta com a internacionalização. A matéria que trata do assunto
é a mesma publicada pelo seu companheiro de Grupo RBS, mas em tamanho
reduzido. Assim, a sensação de dúvida oriunda de palavras como “expectativa” e
“possibilidade” se mantém. No dia 23, a frustração encontrada no Santa aparece
também no DC. A chamada de capa é: “Lula frustra expectativas sobre aeroporto e
BR-101”. Nesta edição, a vinda do presidente ganha mais destaque com os textos
ocupando as páginas 4 e 5 - no dia anterior, o texto ocupava apenas uma coluna.
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Mas a internacionalização acabou em segundo plano. A BR-101 e outros assuntos
abordados no discurso do presidente são o destaque.

Em A Notícia, a visita presidencial foi gancho para discutir o problema do
trecho Sul da BR-101. É o que se percebe na manchete do dia 22: “Vinda de Lula
mobiliza o Sul em torno da 101”. A internacionalização do aeroporto aparece no
início da matéria intitulada “Sul exige duplicação de Lula” publicada nesta edição.
O diário de Joinville, apesar do pouco espaço destinado ao assunto, conseguiu ser
claro: “A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Santa Catarina, hoje, não
ficará marcada apenas pela inauguração do setor de embarque e desembarque
internacional de passageiros do Aeroporto de Navegantes, no litoral Norte, e a
expectativa de anúncio de internacionalização do terminal aéreo”. No dia 23, o
destaque continua sendo a BR-101. A começar pela manchete: “Lula reafirma
compromisso com a duplicação na BR-101”. O aeroporto foi citado apenas para
contextualizar. Foi o que ocorreu no trecho: “Em discurso no Aeroporto de
Navegantes (...)”. E mais adiante: “Lula esteve ontem em Navegantes para
inaugurar a área de desembarque internacional do aeroporto”.
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Edição 55 – 15/08/2004

A diferença que a reportagem faz
 

A grande reportagem é um gênero jornalístico pouco explorado entre os jornais
de Santa Catarina. Seja pelos custos que representa ou pela primazia dos fatos do
dia, é difícil encontrar textos mais aprofundados, com pesquisa detalhada e
pluralidade de fontes. Dizer que o leitor não tem tempo nem interesse são
argumentos facilmente derrubados, pois quando o trabalho é de qualidade chama
a atenção do público, mesmo que a leitura fique para depois.

Mais recentemente, dois exemplos apontaram como se pode investir em
trabalhos de maior profundidade, levantando temas interessantes e enfocando traços
da identidade regional. A Notícia trouxe uma série de reportagens resgatando um
ainda pouco conhecido episódio catarinense que se equipara à já tão difundida
revolta de Canudos - a Guerra do Contestado - e analisando as heranças desse
evento. O Jornal de Santa Catarina, sediado na região mais alemã do país, celebrou
a marca de 180 anos de colonização germânica numa coleção de cadernos especiais
sobre o tema. Iniciativas distintas, as experiências revelaram acertos e equívocos,
mas - acima de tudo - brindaram o leitor com produtos de fôlego, contradizendo a
corrente geral de que não vale a pena oferecer mais que o noticiário factual.

Série analisa as heranças de uma revolta sufocada

Nem sempre a necessidade do leitor de jornal é somente a informação diária,
a notícia. Muitos fatos escondem uma complexa história, estrutura de interesses
econômicos e políticos, que precisam ser detalhados com mais tempo para que os
desdobramentos atuais possam ser compreendidos de forma mais completa. A
Notícia procurou fazer exatamente isso: contar um pouco da história do Contestado,
região disputada primeiramente por Argentina e Brasil e depois por Paraná e Santa
Catarina. Mas o foco do jornal não foi simplesmente a história e sim as heranças
sociais, políticas e econômicas que até hoje afetam a região. Como ficou evidente
na capa do primeiro dia de publicação da série de reportagens (04/07), a “Guerra
do Contestado servirá de pano de fundo” para retratar a situação atual dos 29
municípios que compõem a região. As reportagens foram publicadas nos dias 4, 5 e
6 de julho, mas a chamada na capa da edição de 03/07 “Leia Domingo - O Contestado”
já alertava o leitor com antecedência.

No primeiro dia, o tema ganhou manchete e editorial. Cobrou-se mais atenção
governamental à região, historicamente abandonada. O jornal alertou também para
o fato de que apesar de o Sul do país apresentar bons índices de desenvolvimento
humano (IDH), também abriga áreas tão pobres quanto as encontradas no Norte e
no Nordeste, para onde vão muitos recursos federais. A intenção foi sensibilizar o
governo federal para a criação de um fundo de desenvolvimento e infra-estrutura
para a região do Contestado, com base num projeto da Câmara Federal que ainda
não foi votado.
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De forma geral, a série de reportagens foi muito bem feita. Houve pluralidade
de fontes, ouvindo-se agricultores, empresários, representantes de diversos órgãos
governamentais, reitores de universidades locais, professores, e até mesmo um
especialista no assunto, que mereceu entrevista especial no dia 05/07, na página
A4. O texto foi mais focado nos aspectos atuais da região. Os dados históricos foram
colocados sempre em forma de boxes, nas laterais, o que não deixou a página
maçante e cansativa. As imagens tiveram grande destaque. Os três dias de
publicação obtiveram bom espaço dentro da edição, sempre em página dupla. Tudo
foi muito bem contextualizado. Os dados apurados pelo repórter Jefferson Saavedra
demonstram pesquisa de fôlego. No final da leitura, sobressaem-se alguns dados
atuais. Dos 29 municípios que compõem a região, somente dois apresentam nível
de IDH superior à média estadual. Desde 1970, esses índices não sofrem grande
alteração. Cerca de 150 mil pessoas vivem na área do Contestado. Durante a Guerra,
as forças pró-governo somaram oito mil homens. Já os rebeldes eram dez mil. Ao
final do embate, as baixas entre os soldados somavam entre 800 e 1000, e entre os
rebeldes ficaram entre cinco mil e oito mil pessoas.

Suplementos eram mais didáticos que jornalísticos

No Jornal de Santa Catarina, também houve uma preocupação com o resgate
histórico, que acabou em vários aspectos sendo bem diferente do realizado por seu
concorrente. Os 180 anos de imigração alemã foram tema não de reportagens, mas
de textos assinados por outros profissionais num conjunto de cadernos temáticos
encartados nas edições do jornal. Apesar da idéia de homenagear os imigrantes
contando sua história seja muito interessante e de o jornal ter publicado encartes
nessa investida, este MONITOR DE MÍDIA entende que textos produzidos pela
redação - mesmo que ouvindo as fontes que participaram do especial - seriam mais
interessantes para o leitor. Da forma como foram publicados remetem mais à idéia
de livros didáticos de história do que propriamente a um produto jornalístico.

No dia 2 de julho, o Santa publica chamada de capa em que avisa: “Série
semanal de suplementos especiais, publicada com textos em português e alemão,
resgata a partir da edição de fim de semana a saga dos imigrantes alemães que
desembarcaram na primeira metade do século 19 no Sul do Brasil”. Nas páginas
internas, a matéria “Pedaço da Alemanha há 180 anos no Brasil” trata dos encartes.
E o texto, assinado, é forte argumento para este MONITOR quando defende que o
especial deveria ter sido produzido pela redação. Um trecho para exemplificar:
“Andar pelas ruas de Blumenau é uma viagem pelo túnel do tempo. A passagem,
no entanto, traz as datas de hoje no canhoto. Passado e futuro se fundem pelas ruas
nos traços físicos da população, no sotaque que revela as origens, nas pistas deixadas
pelos sobrenomes e costumes. (...). Indiferente da descendência, é raro encontrar
alguém que não tenha se deliciado com Schmiere (...) ou balançado o corpo
contagiado pela passagem dos Volkstanzgruppen, os grupos de danças folclóricas,
durante os desfiles pela Rua XV de Novembro ou na Oktoberfest”. Mais adiante,
porém, o texto esclarece que a série foi “idealizada e produzida pelo Comitê de
Organização dos Festejos dos 180 Anos de Imigração Alemã no Brasil de Blumenau”.

Na edição conjunta dos dias 3 e 4, o leitor encontrou o primeiro encarte
intitulado “Os pioneiros”. Nas cinco páginas destinadas a texto, apenas um:
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“Imigração alemã - 180 anos” que foi escrito pela diretora do arquivo histórico José
Ferreira da Silva, Sueli Petry. Como já havia sido apresentado pelo jornal, o texto
aparecia em alemão no canto direito da página. Das oito imagens publicadas -
entre fotos e ilustração -, apenas a da capa continha referências.

Na sexta-feira seguinte, dia 9, mais uma chamada para a edição de fim de
semana e mais matéria sobre os encartes nas páginas internas. Apesar de ser capa
do caderno de “Geral” a matéria “Caderno registra legado cultural dos alemães”
apenas descreve o segundo volume dos especiais. De informação diferente da
encontrada no encarte apenas a história de um marceneiro industriário que “quase
se perde ao calcular o número de prêmios conquistados em competições de tiro nas
sociedades blumenauenses e estaduais”.

O segundo encarte, “Manifestações culturais”, é composto por quatro textos,
que tratam dos grupos folclóricos de Blumenau e os seus trajes, além dos clubes de
caça e tiro da cidade. O texto relativo aos grupos folclóricos explica que “vivendo
em um país estrangeiro, numa situação extrema, os imigrantes se entregaram às
culturas da língua materna. Ao mesmo tempo, as atividades revelam o transporte
de uma diferença cultural”. Mais adiante, entretanto, parece confuso: “(...) as danças
apresentam-se me Blumenau como um visual de outro tempo, de um outro lugar.
Faz-se uma citação dentro de um texto, transmite-se algo já dito de um texto a um
outro para criar novos significados, mas sem extinguir o significado antigo”. Outro
trecho que merece destaque é o seguinte: “(...) os grupos folclóricos fazem lembrar
essa entidade orgânica e inviolável chamada povo, que se observava nas danças
folclóricas alemãs e ao mesmo tempo faz parte dela”. Um erro apontado no primeiro
volume não se repetiu nesse segundo: todas as fotos têm os nomes de seus autores
publicados.

No terceiro fim de semana de especiais, o tema central foi “música e culinária”.
As primeiras páginas, destinadas à culinária, são compostas de texto feito por uma
pesquisadora de gastronomia alemã. Além da história dos hábitos alimentares dos
colonizadores, o leitor pôde conhecer receitas típicas. A música é apresentada
também com seus aspectos históricos, mas “As bandinhas do Vale do Itajaí” também
têm espaço.

A edição de 24 e 25 apresenta algo diferente do que havia sido publicado até
então. Além do encarte que destacava as festas comunitárias, a culinária caseira e
a arquitetura, os 180 anos de imigração alemã no Brasil foi manchete. Enviado
especial a Berlim relata na matéria “A herdeira de uma história de sobrevivência”
como vive Jutta Blumenau, a bisneta do fundador da cidade. Texto bem escrito,
com informações interessantes, inicia com uma descrição: “São 20h15min do início
de uma noite em Berlim. Sentada a uma harmônica de madeira, Jutta Blumenau
desliza os dedos pelo mesmo teclado no qual a bisavó Bertha alegrava a casa da
família em Santa Catarina na segunda metade do século 18”. As descrições aparecem
em outros trechos e, além de conhecer onde e como vive a última descendente do
fundador de Blumenau, o leitor pôde ver no infográfico “A rota de imigração” quando,
de onde saíram e para onde foram os imigrantes alemães.

Em 30 de julho, o jornal volta a publicar matéria sobre os encartes, com
informações do volume que sairia na edição seguinte tratando do “silêncio do
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idioma, além de educação e imprensa”. O tema desse último especial foi gancho
para contar a história do menino de 12 anos que estuda alemão: “Neto de uma
geração impedida por força política de falar, ler e escrever na língua dos imigrantes
nas décadas de 30 e 40, Rafael simboliza a retomada do aprendizado de alemão e a
liberdade em praticá-lo em rodas de conversa e música”.

O quinto e último volume intitulado “Imprensa, educação e o silêncio do
idioma” apresenta “A imprensa alemã”, a “Perspectiva histórica da educação em
Blumenau” e o “Silêncio na escola, na imprensa e igreja”. E o material volta a ter
um problema com as imagens. Das 12 publicadas, apenas duas continham a fonte.

Não é possível fazer uma análise desse material sem apontar a publicidade
que esteve presente em todos os suplementos. A empresa de telefonia Claro aparece
no canto inferior direito de todas as capas, em quatro páginas internas e tem anúncio
que ocupa toda a contra-capa. No primeiro volume, os textos foram publicados em
alemão. Nos seguintes, todos tinham relação com a imigração alemã. Exemplos:
“Qualidade de sinal, bons preços e modernidade. Agora, você escolhe a língua que
vai usar”; “A Claro escuta você. Até quando fala outra língua”; “Na Claro o rigor
alemão convive com o calor do tratamento brasileiro”; “Com trabalho e honestidade
o imigrante alemão mudou o Brasil. E com estes mesmos valores, a Claro transforma
o mercado de celulares”; “Quem quer entrar em contato com a cultura alemã pode
contar com a Claro”.

O lugar de um gênero

De maneira geral, a história dos colonizadores pode ser compreendida através
dos encartes publicados pelo Santa. Mas seria interessante que todos os textos
tivessem ido além do aspecto histórico, que outras fontes tivessem sido ouvidas.
Enfim, que as informações publicadas - na sua grande maioria muito importantes -
aparecessem de outra forma. Não seria a oportunidade de o jornal apostar em uma
grande reportagem, destacando uma equipe para levantar dados de um evento tão
importante para aquela região?

 

O apego do jornal - com sede em Blumenau, cidade conhecida por suas
tradições festeiras germânicas - ao tema é bem-vindo, e o leitor é presenteado com
um material que vai além do cotidiano da região. Entretanto, os cuidados com a
edição do material são extremamente importantes para o resultado final. Se o diário
quis ir além, mergulhando e buscando profundidade, um gênero poderia ser
resgatado: o da grande reportagem, seja na forma de série ou de caderno temático.
Quem sabe em outras oportunidades?
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Edição 56 – 31/08/2004

Jornalões fazem cobertura
tendenciosa do CFJ

   

Levantamento das coberturas feitas pelos principais jornais brasileiros sobre
a criação do Conselho Federal de Jornalismo mostra que houve desequilíbrio no
tratamento do assunto nos dez primeiros dias de edição dos materiais. O estudo foi
feito por este MONITOR DE MÍDIA com clipagem eletrônica dos jornais fornecida
pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (EPCOM). Foi observada a
cobertura de 6 a 16 de agosto, quando foram analisadas as edições da Folha de S.
Paulo, de O Estado de S.Paulo, de O Globo, do Jornal do Brasil e do Correio
Braziliense, principais títulos diários das bancas e considerados jornais nacionais.
O objetivo era dar um panorama de como o assunto teve cobertura e se houve
equilíbrio nos materiais editados. Como critério metodológico, a análise levou em
conta as fontes utilizadas nos textos e suas posições frente ao tema. A contagem e
classificação das fontes consultadas permitiriam observar se as matérias traziam
os dois lados da questão, se havia o mesmo espaço para ambos e quem era ouvido.
É evidente que a análise em questão reserva elementos de ordem subjetiva, mas a
evidência e a quantidade das fontes citadas no texto sinalizam um percurso de
sobrevalorização de uma opinião em detrimento de outras. De maneira geral, a
grande imprensa foi parcial no tratamento do CFJ, destacando falas que criticavam
o projeto.

Folha simula equilíbrio das fontes

  A Folha de S. Paulo tentou demonstrar certo equilíbrio quanto as suas fontes,
buscando sempre o mesmo número de opiniões, contrárias ou a favor da criação do
CFJ. Foram contabilizadas 17 opiniões simpáticas ao projeto e 15 discordantes.
Mas, como disse Marcelo Beraba, o ombudsman da Folha em 15/08, a parelha foi
apenas numérica. As opiniões negativas foram muito mais destacadas dentro das
matérias. Exemplar é a edição de 07/08 em que a reportagem fecha com uma
declaração do presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Maurício
Azêdo, dizendo que “A Fenaj pariu mal esse projeto. Vamos pedir ao Congresso a
rejeição total da proposta”. Nesta mesma edição, foi dado o devido destaque a uma
frase dita por Bill Kovach (jornalista e teórico norte-americano) demonstrando seu
descontentamento com relação ao CFJ: “Se o Governo decide o que é conduta
adequada, você não pode ser independente...Se você realmente acredita em
imprensa livre, qualquer um tem o direito de expressar a sua opinião, sem ter que
receber licença de ninguém”.

Na edição do dia seguinte, mais destaque aos “teóricos americanos”: “Isso é
assustador”, disse Kovach. Depois, foi a vez de Manning Pynn, presidente da
Organização de Ombudsman de Notícias, soltar o verbo: “É terrível”. A Folha
publicou, também, o editorial do jornal britânico Financial Times, que condenava a
iniciativa do governo brasileiro de mandar o anteprojeto ao Congresso Nacional.
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“A legislação proposta para o Brasil deve ser rejeitada”. Aqui, fica clara a intenção
da Folha em mostrar ao leitor que as posições contrárias ao CFJ também vêm de
fora.

Ainda no dia 8, o jornal veio com seu único editorial sobre o tema (“A mão
sinistra”) nos dez dias de monitoramento do noticiário. O texto foi claro, direto e
sem papas na língua. “A idéia, ??do CFJ?? que foi lamentavelmente sugerida pela
própria Federação Nacional dos Jornalistas” deveria ser rechaçada “pelo
Legislativo”.

Os colunistas do jornal compraram a briga e todos, sem exceção, trataram do
projeto com severas críticas. Destaque para Eliane Cantânhede que escreveu: “Não
será um conselho de jornalismo, mas, sim, um conselho do PT contra os jornalistas”.
O cronista Carlos Heitor Cony manteve a mesma tônica negativa, afirmando que “o
Conselho Federal de Jornalismo... Ficará alinhado com aqueles que precisam de
conselhos do próprio governo para baixar o sarrafo”. Oito artigos sobre o CFJ foram
publicados na Folha sendo apenas um defendendo a sua criação (do jornalista
Ricardo Kotscho, ex-Folha e secretário de imprensa da presidência da República).
Os demais textos bombardearam o anteprojeto do CFJ.

Na seção Painel do Leitor, a Folha, mais uma vez, mostrou-se tendenciosa.
Chegou-se ao número de seis opiniões a favor do CFJ e oito contra. A mesma situação
no conteúdo noticioso. As declarações negativas foram mais destacadas. Em 07/08,
duas opiniões sobre o projeto foram publicadas, as duas contrárias. Dois dias depois,
três opiniões, todas contrárias novamente. A cada edição, a Folha intercalava duas
opiniões favoráveis e uma contra, fazendo um contraponto do “morde e assopra”
feito em 07/08 e 09/08.

O jornal também frisou em quase todas as matérias publicadas que a principal
função do Conselho Federal de Jornalismo é o de “orientar, disciplinar e fiscalizar”.
O leitor, com certeza, se perguntou: “É para isso que serve o conselho?” Essa
definição tomada pela Folha como absoluta, não favorece a discussão, o debate.
Focar o assunto em apenas um aspecto desinforma e torna seu entendimento
distorcido e confuso. Nesta linha editorial, quem sai perdendo é o leitor.

  Estadão esquece o outro lado; Correio pega mais leve

  Em O Estado de S.Paulo, a proposta de criação do Conselho Federal de
Jornalismo foi tratada de maneira bastante tendenciosa: além da publicação de
muito mais cartas de leitores contrárias à proposta, o jornal não trouxe um único
artigo simpatizante à idéia, e ainda deu mais espaço às críticas que às defesas do
projeto.

Em dez dias de cobertura, o Estadão publicou três editoriais (“Governo mostra
sua face autoritária”, de 11/08, “O braço do dr. Strangelove”, de 12/08, e “A ofensiva
do governo contra a democracia”, do dia seguinte), sete artigos de jornalistas e
colunistas e 21 manifestações de leitores, todos contrários ao projeto. Apenas duas
cartas de leitores apoiavam a criação do CFJ. Clara evidência de que houve amplo
espaço para as críticas, e pouco se ouviu do outro lado.
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Do conteúdo noticioso monitorado, foram contabilizadas 17 matérias. E mesmo
nas reportagens, os contrários sempre estiveram à frente no placar. Para se ter uma
idéia, dois textos publicados em 7 de agosto trouxeram nove declarações negando
o projeto contra três defendendo-o. No dia 10, houve equilíbrio, e o espaço dado às
duas vertentes foi o mesmo. Mas no dia seguinte, em “Para jornalistas, projeto é
abominável, uma aberração”, foram quatro falas detonando o projeto contra nenhuma
em sua defesa. Na mesma edição, o texto “Imprensa já é regulada por várias leis”
traz outros dois especialistas defenestrando a proposta, e nenhum contraponto. No
dia 13 de agosto, o bombardeio continua: um texto sobre nota do PFL condenando
o projeto, outro com críticas do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, outro
comparando a legislação brasileira às leis dos Estados Unidos, e uma matéria com
ataques da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e da Associação Nacional
dos Editores de Revista (ANER). Em nenhuma das matérias, havia o chamado “outro
lado”.

O Correio Braziliense ofereceu uma cobertura um pouco mais equilibrada aos
seus leitores, dando espaços também para os apoiadores do CFJ. Na amostragem
de dez dias, contabilizou-se 17 ocorrências, entre matérias, artigos e manifestações
através de cartas. No dia 6 de agosto, o noticiário foi sucinto e meramente
informativo, trazendo uma nota sobre o projeto de lei. No dia seguinte, no entanto,
percebe-se uma tendência à condenação da iniciativa no registro de que havia uma
“ampla condenação” à proposta. No entanto, a “ampla condenação” é expressa
apenas no depoimento do presidente da ABI, Maurício Azêdo, e na fala do líder do
PFL na Câmara, José Carlos Aleluia.

O assunto volta à tona em 11 de agosto, quando o Correio traz a matéria “Projeto
prevê punição”, onde duas fontes mostram-se contrárias ao CFJ e uma coloca-se a
favor, e a matéria “Oposição quer barrar proposta”, com quatro fontes contrárias e
duas favoráveis. No mesmo dia, são publicados um artigo do jornalista Luis Costa
Pinto e o editorial “Projeto antidemocrático”, ambos negativos à iniciativa. Ainda
no dia 11, o Correio publica carta de Ari Cunha, cujo texto pende para os dois
lados, sem se definir por um.

No dia 13, o Correio traz a matéria “João Paulo: ‘O governo errou’”, duas cartas
- uma contra e outra a favor - e um artigo da jornalista Taís Braga manifestando-se
contrária ao projeto. No dia seguinte, o diário de Brasília traz pela primeira vez a
voz do presidente da Fenaj, Sérgio Murillo de Andrade. A fala recheia a matéria
“Governo vai retirar a proposta”, que tem ainda como fonte o presidente da ABI,
detonando a idéia. Abaixo, o jornal traz “Ataque dos pefelistas”, matéria apoiada
apenas nas falas do deputado José Thomaz Nonô criticando a criação do CFJ e a
iniciativa do governo.

  No dia 15, a edição vem com uma extensa matéria sobre o tema: “Contra as
‘patrulhas’”, que ouve não apenas o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, mas
outros quatro especialistas de diferentes áreas, promovendo um verdadeiro debate
sobre o projeto. Na mesma edição, o Correio Braziliense trouxe dois artigos - um
do professor Luiz Martins, da Universidade de Brasília, defendendo o projeto, e
outro do presidente da ABI desacreditando a proposta -, além da manifestação do
leitor Antonio Negrão de Sá, apoiando o projeto da Fenaj.
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De maneira geral, o Correio Braziliense foi claro na defesa de sua opinião -
contrária ao projeto -, chegando a dar ligeiramente mais espaço a esse viés. No
entanto, não ignorou as manifestações simpáticas ao CFJ, vindas principalmente
de leitores.

JB prioriza opinativo e enaltece as críticas

No Jornal do Brasil, o período analisado apresentou apenas quatro matérias
que tratavam da criação do Conselho Federal de Jornalismo. A primeira menção ao
assunto em material informativo ocorreu no dia 10 na matéria intitulada “Bastos
critica o denuncismo”. O texto apresentava apenas declarações do ministro da
Justiça que defendeu a criação do Conselho. No dia seguinte, “Criação de Conselho
de Jornalismo gera polêmica” já traz a opinião de outras fontes, mas foram ouvidos
apenas políticos e o presidente da Associação dos Magistrados no Brasil. As três
declarações vindas de pessoas ligadas ao governo falavam que era possível parar
para discutir antes de aprovar o projeto. As outras três apresentadas tinham tom
contrário à iniciativa. No dia 13, “Conselho de jornalismo leva João Paulo a criticar
governo” traz as críticas do presidente da Câmara pela “falta de diálogo” com o
Parlamento, já que, segundo o jornal ,uma iniciativa semelhante tramita na Casa
há dois anos. Além disso, há duas posições contrárias ao projeto. A outra declaração
que constitui a matéria não define a posição do deputado Celso Russomano já que
“admite que ainda não analisou cuidadosamente a proposta do governo”. No dia
14, “Bastidores de reportagem municiam polêmica” concentra-se em descrições do
material que seria publicado pela revista Isto É. Esse material mostra que não
houve uma preocupação do jornal em esclarecer a seu leitor o que estava acontecendo
em relação à criação do CFJ, uma vez que se concentra na discussão política, sem
apresentar o que o projeto de criação do Conselho propõe e sem ouvir nenhum
representante da Fenaj ou cidadão.

No material opinativo analisado a posição do jornal, contrária à criação do
Conselho, ficou mais clara. A começar pela edição das cartas enviadas à redação.
Nos dez dias em que o jornal foi monitorado, foram publicadas 33. Destas, apenas
6 apresentavam opiniões favoráveis à iniciativa. Nos artigos e colunas, uma situação
bem semelhante. Das 13 ocorrências, três não definiam uma posição e oito eram
contrárias. A única voz em defesa do Conselho publicada pelo jornal foi a da
tesoureira da Fenaj e presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, Maria José
Braga.

  Globo é contra, mas equilibra noticiário

O também carioca O Globo realizou uma cobertura equilibrada, apesar de ser
explicitamente contra. Fontes dos dois lados foram ouvidas, e até mesmo D. Pedro
II foi invocado para a discussão. De seis a 16 de agosto, o jornal só não publicou
matérias relativas ao projeto de criação do Conselho Federal de Jornalismo (CFJ)
nos dias nove e 12 de agosto. Foram 45 menções ao CFJ, sendo 15 noticiosas e 30
opinativas (divididas em: um editorial, 12 cartas e 17 notas de colunistas/artigos/
entrevistas). Das 12 cartas enviadas por leitores, publicadas nos dias 13, 14 e 15 de
agosto, somente uma foi a favor da criação do conselho.

Além de priorizar as opiniões dos leitores que eram contrárias à proposta, O
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Globo manifestou repúdio à criação do conselho no editorial “O único juiz”,
publicado no dia 10 de agosto. Para o jornal, a ética jornalística é altamente subjetiva.
“O mesmo fato pode ter abordagens diferentes, ambas éticas - e a sociedade tem
direito a conhecer as duas”. Essa relação entre angulações e interpretações do fato
com a ética da profissão é duvidosa.

O leitor que não está familiarizado com a gramática jornalística é certamente
confundido pelo jornal. Os critérios de noticiabilidade - que determinam o que é
notícia, avaliam o interesse público das pautas e hierarquizam as informações dentro
da publicação - dentre outras decisões diárias dos jornalistas, podem ser subjetivas.
Mas a ética não. Dizer que a ética no jornalismo é algo “altamente subjetivo” é dar
margem às fraudes, manipulações e erros da imprensa. O editorial ainda afirma
que “o único juiz legítimo da imprensa é a opinião pública”, exatamente a mesma
que ele tinha acabado de confundir sobre o que é ser ético em jornalismo. O
posicionamento do Globo fica claro como desfavorável ao CFJ, classificando a
decisão do Executivo como uma “peculiar demonstração de açodamento e
ignorância”.

O conteúdo noticioso e opinativo da cobertura realizada apontou para a mesma
direção, mas de forma mais equilibrada e menos radical. Apesar de a estruturação
das matérias estar de acordo com a linha editorial e sugerir que o projeto não é
adequado nem necessário, dando mais destaque às posições contrárias à criação
do CFJ, o outro lado também foi ouvido. Na contabilidade das fontes mencionadas
pelo jornal, houve equilíbrio entre os ataques e o apoio ao conselho.

Pode-se destacar a histeria da coluna Panorama Econômico de 13 de agosto,
ao afirmar que os jornalistas serão controlados pelo “Código de Hamurabi” caso o
CFJ seja aprovado. No dia 14 de agosto Zuenir Ventura relembrou os tempos do
império. “É hora de lembrar a lição de D. Pedro II: ‘Os males da imprensa se curam
com a própria imprensa’”. Será que já não é hora de evoluirmos? Ao mesmo tempo,
no dia 11 de agosto a matéria “Fenaj denuncia massacre da mídia” expôs a posição
da entidade, protestando contra a omissão das posições a favor ao CFJ pelos grandes
jornais brasileiros: “Das 61 reportagens publicadas, apenas uma é favorável”.

A colunista Tereza Cruvinel acompanhou a polêmica desde o início, apontando
que a discussão era saudável e importante para o jornalismo brasileiro, independente
das farpas trocadas entre os envolvidos. “Sustentar que as práticas da imprensa
não podem ser discutidas é acreditar que tudo lhe é permitido”. Cruvinel sinaliza
a necessidade de colocar o assunto em pauta ao comentar a cobertura das recentes
CPI´s. “Para combater uma ilegalidade pode a imprensa valer-se de outra?”. Se
um conselho de jornalismo já existisse, com certeza teria meios para responder a
essa pergunta.
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Edição 57 – 15/09/2004

Uma cobertura a 10 mil Km de
distância

A cobertura catarinense dos Jogos Olímpicos em Atenas foi bastante
diversificada, se forem comparadas as edições dos principais diários do estado. Os
desafios eram tantos quanto os encarados pelos atletas brasileiros: cobrir um evento
longo, de proporções globais, num país onde se tem dificuldades para ler até mesmo
as placas de trânsito e dependendo, em grande parte, do material distribuído pelas
agências de notícia. Com pouca estrutura e sem nenhuma verba real para realizar
uma cobertura especial, os jornais fizeram o que puderam, tentando oferecer um
produto satisfatório. Houve erros e acertos, mas no geral, o leitor encontrou pouca
ousadia nas abordagens, uma dose cavalar de ufanismo e agradáveis surpresas
quando se trazia o assunto para a realidade local. Se cobrir uma Olimpíada não foi
fácil para os jornais, acompanhá-la pelas páginas dos diários catarinenses exigiu
do leitor um fôlego de maratonista.

DC traz suplemento pouco especial

  Os Jogos Olímpicos já ganham destaque no Diário Catarinense no primeiro
dia analisado – 10/08 – com foto e chamadas de capa. Nas páginas internas, um
selo – Atenas 2004, faltam 3 dias – aparece antes de matéria assinada que trata do
“novato Thiago no meio das feras”. Além desta, foram publicadas mais três matérias
sobre as Olimpíadas nesta edição. No dia seguinte, a maior parte da capa é
novamente destinada a fotos de atletas e chamadas relacionadas às competições –
o que vai se repetir na grande maioria das edições analisadas. A partir deste dia,
poucas são as matérias publicadas nas páginas internas, já que os Jogos ganham
um caderno especial. Mesmo o colunista de esportes do jornal, Roberto Alves, deixa
os atletas olímpicos em segundo plano, emitindo poucos comentários sobre a atuação
dos brasileiros nas competições.

  Ao contrário de seus concorrentes, o DC publicou um caderno especial sobre
o evento, oferecendo um diferencial aos seus leitores. O suplemento tinha um projeto
gráfico específico, com colunas gregas nas margens esquerdas das páginas e acima
das matérias frases de técnicos e atletas. Ao lado destas declarações, vinha pequeno
box intitulado “Fique ligado” com informações sobre os jogos, principalmente sobre
provas e horários. Para exemplificar, podemos apontar informações que foram
publicadas neste espaço no dia 14. Na p. 3, o “Fique ligado” traz que “O ginasta
Mosiah Rodrigues participa da primeira classificatória hoje, às 10h30min”. Já na
p. 6, o leitor fica sabendo que “A Seleção Brasileira feminina de futebol enfrenta,
às 12h de hoje, os Estados Unidos pela 2ª rodada”. Do lado direito da página, notas
sobre diversos assuntos são publicadas. No dia 11, por exemplo, a cobertura vai de
tatuagens dos atletas - “Vários atletas, de muitas delegações, marcaram o maior
símbolo olímpico nos seus corpos” – à política – “A presença de autoridades como
Bush e Blair causou o cancelamento da presença na festa da presidente do partido
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comunista grego, Aléka Papariga”. Nas páginas centrais do encarte, coloridas, são
publicadas fotos, bem abertas, ocupando generosamente todo o espaço.

Na primeira edição do suplemento, no dia 11, as centrais foram destinadas
aos atletas catarinenses. O leitor encontrou foto, nome, idade, local de nascimento,
esporte que pratica e participação em Olimpíadas dos 19 catarinenses que
disputaram medalhas em Atenas. Mais informações sobre alguns desses
competidores foram publicadas na edição do dia 15. “Torcida de pai fortalece filhos”
foi o título da matéria que descrevia como os atletas iniciaram suas carreiras.

Os infográficos foram muito utilizados nos encartes. No dia 11, o futebol foi o
tema. No dia 14, basquete e handebol. Em 15, vôlei, tênis, hipismo e vela. Através
desse recurso, o leitor conhecia regras do esporte, espaço dos lugares em que as
competições seriam realizadas e a capacidade de público dos estádios e ginásios.
Apesar de tornar a transmissão de informações sobre as modalidades mais
interessantes do que seriam se apresentadas em um texto, algumas partes deixaram
dúvida sobre o interesse que despertariam nos leitores. Um exemplo é o infográfico
publicado no dia 11 que traz: “A bola oficial de jogo deve ter um peso máximo de
450 gramas e mínimo de 410 gramas, além de uma circunferência não superior a 70
cm e não inferior a 68 cm”. Informação apenas para “viciados” em esporte?
Curiosidade ou dado imprescindível?

De uma maneira geral, o DC conseguiu deixar seus leitores a par do que
acontecia em Atenas. Todos os esportes em que o Brasil tinha atletas competindo
ganharam espaço, mas alguns foram privilegiados. Foi o que ocorreu nas matérias
relacionadas a Daiane dos Santos. A ginasta foi tema de matéria em três edições
seguidas. No dia 22, “Daiane, a musa das baixinhas”, no dia 23, “Daiane vai arriscar
tudo atrás do ouro” e em 24, “Daiane olha para a frente”. Na coluna publicada na
contra-capa do encarte, assinada por Mário Marcos de Souza – que também foi
reproduzida no Jornal de Santa Catarina, a atuação dos atletas ficou em segundo
plano. O destaque ficou por conta do dia-a-dia dos atletas e, principalmente, da
imprensa. No dia 13, o texto “Mulheres de Atenas” abre a coluna, mas ao contrário
do que se poderia imaginar, não trata de atletas que competiam nos Jogos. “Ela
provocou um pequeno abalo sísmico, com tremores generalizados, ao entrar no
complexo de quadras de tênis da Vila Olímpica (...). De calça jeans azul-claro, blusa
amarrada acima do umbigo (...)”. A descrição refere-se à jornalista Ines Sainz da
TV Azteca, do México, e não pára por aí: “Olhem para a cintura, parece de alguém
que esteve grávida há tão pouco?”. No dia seguinte, o texto de abertura é intitulado
“Um dia para esquecer” e relata os problemas que o enviado do grupo RBS passou
no dia anterior: “Mudo a pauta. Vamos ao basquete. Entram em cena, então, aqueles
que chamamos de ‘malditos voluntários’. Cada um aponta para um rumo diferente”.
Nesta edição o colunista acha espaço ainda para dar nota sobre uma revista
americana de esporte e também sobre um comercial de um canal europeu. No dia
15, repórteres chineses que dormiam em um bar e a câmera que acompanha os
ginastas forma alguns dos assuntos tratados. Além de uma estranha comparação
entre gregos e italianos: “Não deve haver nada tão parecido com um italiano irritado
do que um grego raivoso. Ou seria o contrário?”. O tom de “diário de um repórter”
continua. No dia 19, Mário Marcos traz que “a repórter do Canal 7, da Austrália,
uma loira de cabelo armado e rosto pintado, entra no ônibus dos jornalistas às 7h
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30min de ontem e, cheia de entusiasmo, dá em inglês um bom dia cheio de sorrisos
e entonações de voz. Teve como resposta apenas alguns grunhidos. Sua alegria era
irritante aquela hora da manhã”. Mais adiante, diz ainda que “os ônibus que
transportam jornalistas a locais de jogos e hotéis são a versão moderna daquilo que
a Bíblia chama de Torre de Babel”.

Apesar de editar diariamente um suplemento sobre o evento, o Diário
Catarinense – mesmo contando com os serviços de agências noticiosas, inclusive
uma da própria RBS -, não trouxe uma cobertura que se sobressaísse ao noticiário
oferecido pelos concorrentes. O leitor viu raras matérias assinadas, o que evidencia
o uso maciço de material de agência, e houve pouca ousadia no relato desses Jogos
Olímpicos. Quem sabe daqui a quatro anos?

Eficiência e exaltação em A Notícia

A Notícia buscou os personagens desta Olimpíada, suas histórias e “segredos”
para o êxito nas provas. Foi interessante perceber como a mídia destacou os atletas,
realçando aspectos de “superação” e “garra”. Bom exemplo disso foi a matéria
“Atenas faz festa impecável na abertura” (14/08), onde após a abertura, havia outros
sete textos menores com alguns destaques: “Torben Grael se emociona durante o
desfile”, “Borges espera deixar substituto”, “Venturini quer se despedir com o ouro”,
“Basquete feminino também pega japonesas na abertura”, “Handebol masculino
tenta se superar” e a mais curiosa, “Nostradamus previu tragédia”. Nesta, o jornal
de Joinville resgatou uma profecia do astrólogo francês Michel Nostradamus,
segundo a qual haveria uma grande mortandade em evento que poderia ser estes
Jogos Olímpicos. Na onda do terrorismo, discórdia mundial e crimes banais, o jornal
poderia ter evitado uma matéria desse tipo, mesmo porque o tema das Olimpíadas
reforça o discurso da paz, da fraternidade e união entre os povos.

No acompanhamento do discurso da população de que esses jogos foram
atípicos devido às inúmeras curiosidades, A Notícia destacou o desempenho do
time iraquiano de futebol. Em 16/08, trouxe “A seleção do Iraque confirmou, neste
domingo, sua condição de surpresa”. O time argentino de futebol, eternos rivais do
futebol brasileiro, também teve o devido destaque. A cada rodada de jogos, o diário
de Joinville publicava os resultados e matérias até analíticas dos momentos do
jogo. Destaque para a edição de 15/08 na matéria “Argentina vence e se classifica”,
onde A Notícia traz “A seleção Argentina jogou pouco, mas derrotou a Tunísia”.
Aqui, ficou evidente a ânsia dos brasileiros em ver o time argentino vencido.

O Brasil “massacrou”, “jogou com raça”, “acabou com o jejum”, “fez uma grande
partida”, “teve jogo de tirar o fôlego”, fez tudo e um pouco mais, segundo se leu
nos jornais. A superação dos atletas nacionais em algumas modalidades foi tratada
com euforia e clara satisfação. “Brasil dá show e massacra Japão em Atenas. No
basquete feminino, as brasileiras marcaram 128 pontos, um novo recorde olímpico
da competição” (15/08).

No dia 16, a primeira medalha foi muito comemorada em todo o país. Em A
Notícia, não foi diferente, conforme se viu no dia seguinte: “Leandro dá a 1ª medalha
ao Brasil. Judoca de 21 anos ganhou o bronze na categoria leve”. Veio a segunda
medalha e as histórias ufanistas continuaram: “Canto dá a segunda medalha para
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o Brasil, judoca recebe motivação na ajuda que dá as crianças”. E neste caso em
particular, o jornal relacionou o bom desempenho do atleta com suas funções sociais:
“Um medalhista olímpico, e do judô, todo zen: é Flávio Canto, nascido em Oxford,
Inglaterra, que decidiu mudar sua vida depois de não se classificar para a Olimpíada
de Sydney/2002, e encontrou motivação para continuar na briga depois de começar
a ajudar as crianças da Rocinha, no Rio de Janeiro”.

Após a euforia das primeiras medalhas, o que faltava para delírio geral era a
medalha de ouro, tão esperada. A espera terminou no dia 22, e no dia seguinte, A
Notícia comemorou: “Acabou o jejum. Scheidt é ouro, navegador colocou o Brasil
pela primeira vez no topo do pódio nas Olimpíadas de Atenas”. Num trecho
declaradamente entusiasmado, o jornal afirmou que a vitória do iatista lavou a
alma brasileira, e que após um dia estressante, Scheidt foi carregado pelos
companheiros num desfile triunfante. De forma geral, a cobertura de A Notícia
trouxe um conteúdo que pudesse satisfazer o leitor comum, trazendo sempre quadro
de medalhas, tabela com resultados e horários das competições envolvendo os
brasileiros. O leitor pôde se guiar por essas informações, mas acabou também sendo
contagiado pelo clima de torcida que embalou o jornal.

O acerto no foco e o estranho no ninho

A cobertura do Jornal de Santa Catarina ganhou pela regionalização,
mantendo seu caráter tradicional. Os nove atletas do Vale do Itajaí que estavam
competindo tiveram seu desempenho acompanhado, com direito a matérias, fotos
pessoais enviadas para a redação e notas do colunista Cláudio Holzer. Além disso,
o jornal contou com reportagens e a seção Diário de Atenas, escritas pelo enviado
especial da Agência RBS, Mário Marcos de Souza, colunista esportivo da Zero
Hora.

Das 15 edições analisadas, entre 10 e 30 de agosto, todas mencionaram as
Olimpíadas na capa. No dia 14, o assunto valeu manchete: “O Vale sonha com a
medalha”. Em todos os dias, houve publicação de fotos e chamadas na capa. Das 21
imagens da primeira página, seis foram de atletas catarinenses. Em 11 capas, a
foto teve grande destaque, como se fosse uma “manchete fotográfica”, pois ocupava
a primeira dobra do jornal e tinha tamanho privilegiado em relação às demais.
Assim, o Santa não deixou de tratar outros assuntos em suas manchetes textuais e
chamou a atenção do leitor para a competição olímpica.

Nos primeiros dias, as chamadas apareciam sob a cartola Esportes, mas a
partir do dia 12 o selo Atenas 2004 passou a ser utilizado com freqüência. O jornal
contextualizou bem a história dos Jogos Olímpicos, a importância dos gregos, a
relevância do país-sede e o fato de esta ser a maior delegação olímpica brasileira
de todos os tempos. Mas o enviado especial Mário Marcos exagerou. Na primeira
semana de cobertura, escreveu sempre sobre o mesmo assunto: a polêmica das
obras para sediar os jogos. Foi repetitivo, citando os mesmos exemplos por dias
seguidos, como as declarações do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre os
atrasos, o dinamismo dos coordenadores de obras e a poeira que pairava sobre
toda Atenas.

As trapalhadas do correspondente não pararam por aí. Logo no dia 11, ele
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descreve como foi difícil encontrar o local onde a ginasta Daiane dos Santos treinava.
Pediu informações a quatro pessoas e acabou achando o ginásio por acaso. Seria
muito esperar que um enviado especial tivesse subsídios de centros de imprensa,
mapas e guias de localização para fazer suas matérias? No dia 13, Mário Marcos
descreve o chuveiro de suas acomodações (!) na nota “A falta que ele faz”: “Tente
um dia ensaboar-se com uma das mãos, controlar o chuveirinho com a outra e ainda
ter coordenação para evitar que o jato de água tome outros rumos e inunde o banheiro.
É uma preferência européia difícil de entender”. Os chuveiros europeus são menores
do que os brasileiros, uma das inúmeras diferenças culturais existentes entre as
duas partes do mundo. No mesmo dia, o jornal trouxe editorial sobre o tema “A
trégua olímpica”, falando sobre paz e tolerância entre as nações.

O colunista Cláudio Holzer, baseado em Blumenau, onde fica o Santa, deu
informações mais concisas sobre os atletas da região, trazendo até mesmo uma foto
pessoal de duas atletas blumenauenses do handebol, momentos antes do desfile
de abertura. Na ocasião, as jogadoras de handebol mandaram com exclusividade a
foto digital para o colunista. Além disso, durante a cobertura, Holzer deu notas
sobre a repercussão dos jogos entre as famílias dos competidores e “palpitou” sobre
as provas. No dia 30, quando foi às bancas a edição que fechava o evento, o Santa
publicou um quadro com o desempenho dos nove atletas do Vale do Itajaí - de
Blumenau, Timbó e Brusque -, que representaram os catarinenses no Atletismo,
Ciclismo, Handebol e no Tênis. Ao privilegiar o aspecto regional, o jornal não só
cumpriu seu papel de bem informar o leitor sobre a performance dos atletas
brasileiros na Grécia, como também encurtou a distância entre Atenas e Blumenau.
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Edição 58 – 30/09/2004

Eleições rendem poucos editoriais
 

  O editorial é o espaço opinativo de excelência dentro dos jornais brasileiros.
Apesar de os artigos assinados e as notas de colunistas desempenharem papel
importante, é o editorial que demonstra mais claramente qual é a influência na
opinião pública que a publicação quer causar, quais são os temas que deseja colocar
em discussão, quem são os possíveis responsáveis pelas mudanças necessárias,
enfim, é o editorial quem dá nome aos atores sociais que figuram em nossa realidade.
Os editoriais de A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário Catarinense foram
analisados no período de 18/08 a 30/09. Um dia após o início da veiculação do Horário
Eleitoral Gratuito na televisão e no rádio até o último dia de campanha previsto
pela lei. Desta forma, pôde-se traçar um panorama da cobertura realizada do ponto
de vista opinativo.

  Números, números, números

  Uma enxurrada de dados pode descrever as eleições municipais deste ano
em Santa Catarina: 293 municípios, 13145 candidatos, 102 zonas eleitorais, 3,9
milhões de eleitores, 16838 urnas eletrônicas, 53295 pessoas envolvidas com a coleta
e apuração dos votos. Embora os números apontem para uma efervescência política,
essa dinâmica não foi vista nos jornais catarinenses no período eleitoral. Pelo
contrário, a disputa foi relatada na mesma temperatura em que alguns eleitores
dizem estar. Com isso, espalharam-se pelas páginas relatos mornos, presos às
agendas dos candidatos, em tom declaratório e seguindo a burocrática função de
registrar as decisões dos plantões da justiça eleitoral.

  De maneira geral, os jornais não fizeram grandes investimentos de cobertura
do pleito, o que pode ser uma explicação para os resultados obtidos. No entanto, é
preciso levar em consideração também que as eleições municipais são as mais
difíceis em termos jornalísticos. Para jornais com alcance estadual, como cobrir as
disputas que são paroquiais por natureza? Para jornais mais regionais, como dar
conta do trabalho sem esbarrar nas fortes pressões locais, arcaicas mas ainda
vigentes? Ao mesmo tempo em que se deparam com tais dificuldades, as empresas
não podem ignorar os pleitos municipais: leitores e eleitores esperam um bom
trabalho.

Superficialidade. Esta palavra poderia descrever a tônica presente nos
posicionamentos opinativos dos três jornais catarinenses. Se o cidadão estava
desinteressado pelas questões eleitorais, a mídia impressa não colaborou muito
para que isso mudasse. Apesar de o Brasil estar vivendo uma fase política no mínimo
“nova” – com a centro-esquerda no poder federal – o que talvez acarrete em algumas
mudanças também na esfera municipal, o Jornalismo parece ter tratado essas eleições
com o mesmo automatismo das outras. Candidatos, propostas, propaganda, debates,
eleição.
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Foram poucos editoriais sobre o assunto. Somando-se os três jornais, foram
analisadas 125 edições. Destas, somente 17 tiveram editoriais sobre o assunto. Os
dois diários do Grupo RBS foram reticentes quanto à manifestação de opinião. Em
44 dias, o DC publicou cinco e o Santa quatro editoriais tratando da temática das
eleições. Já o AN abordou o assunto um pouco mais, trazendo oito editoriais e 17
artigos assinados.

A Notícia: em cima do muro

O jornal costuma ter menos profundidade quando a opinião vem “da casa”,
deixando “as bombas” para a seção de artigos. Desta vez o jornal decidiu emitir
opiniões mais concisas e claras no editorial, mas a cada crítica mais mordaz fazia
um mea culpa, voltando atrás. Elogiou a economia federal e depois alertou Lula
para não usar o Estado em favor dos candidatos do PT. Atacou a baixa escolaridade
dos candidatos e depois disse que inteligência não rima necessariamente com
competência.

No dia 20/08 o leitor teve acesso ao editorial “Corrupção eleitoral”, que
destacou a campanha de combate à corrupção eleitoral, lançada pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
em Florianópolis. Segundo o jornal, as duas entidades “entendem que é preciso
colocar em debate questões relacionadas com o financiamento de campanhas, bem
como denunciar esquemas de compras de votos mediante mecanismos ou ações
clandestinas que visam a beneficiar o candidato de maior poder econômico”. O AN
cumpriu seu papel social, informando o cidadão dos canais por onde pode exercer
seu direito de fiscalizar a “corrida pelo poder”, ao publicar o 0800 e o email da
campanha.

Já em “Candidatos de baixa escolaridade”, a crítica foi dirigida aos candidatos,
por apresentarem baixo nível educacional. A posição do jornal é obviamente louvável
e deveria ser copiada por outras instituições. Um editorial exemplar, não fosse pela
matemática. Segundo os dados apresentados, dos 14.006 (na época) candidatos às
prefeituras e Câmaras, só 45,3% concluíram o ensino fundamental (antigo primeiro
grau). Quanto aos restantes, o texto continua: “dos 50% mais instruídos, apenas
17% têm curso superior, o que demonstra como a política, de fato, está nivelada por
baixo na sociedade catarinense, um dos Estados mais desenvolvidos do país.” No
entanto, quando fala da porcentagem que terminou a universidade, o próprio AN
se complica na matemática básica: “Destes candidatos com curso superior, 28% são
mulheres e 15% homens”, o que soma 43%. Se o jornal estivesse analisando os 50%
mais educados como o total, faltariam 7%, se estivesse analisando os 17% de
graduados como total, a conta também não fecharia. De qualquer forma, a estatística
utilizada, já que é embasada em porcentagem, deveria usar o 100% como totalidade.
Para o próprio jornal, “escolaridade não deve ser confundida com inteligência e
competência, ainda que tenha vinculação direta com desempenho e eficiência”.

No dia 12/09, “Na reta final”, o Partido dos Trabalhadores recebeu uma atenção
diferenciada, sendo o único a ser mencionado. “Em Santa Catarina, o PT promete
intensificar bastante o atual nível das campanhas”. E quanto aos outros? Depois,
elogia a economia nacional: “Os ventos favoráveis que sopram sobre o crescimento
econômico podem ajudar a performance do PT em cidades de médio porte, que
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sentem os benefícios da oferta de empregos e do crescimento do consumo”. O tom
de lamentação fica claro quando o texto ressalta que estes benefícios não serão
levados em conta na decisão. “Eleições municipais, contudo, acabam valorizando
mais o perfil dos candidatos do que o desempenho da economia”.

A síndrome das coligações também foi criticada, pois denota a “fragilidade
política” do país. Em “Raposa no galinheiro”, publicado no dia 13/09, o tom é ácido:
“Praticamente todas as combinações possíveis entre partidos são encontradas em
coligações pelo Brasil afora.” Esse aspecto abre a discussão, que segue tratando de
outros dois problemas: os candidatos quase analfabetos e os que possuem
antecedentes criminais. Para o AN é imprescindível que se faça uma Reforma Política
no Brasil.

Depois de elogiar o governo federal, faz-se um mea culpa em “O fator Lula”,
de 22/09. “Agir politicamente e exercer sua liderança de principal personalidade
do PT é uma coisa, outra bem diferente é acionar os mecanismos do Estado em
favor desse ou daquele candidato”. Só no dia 27/09 chega a hora de comentar o
horário eleitoral na TV e no Rádio, através dos quais o eleitor “dificilmente reunirá
elementos para decidir o voto, tamanha a fragmentação das aparições de tantos
candidatos”.

Vale destacar que até mesmo uma autocrítica foi feita. “A própria imprensa –
como ocorre nas eleições para deputados estaduais e federais também encontra
imensas dificuldades em informar os eleitores sobre a eleição para os legislativos
municipais.” O último editorial publicado, no dia 30/09, finaliza a cobertura do
período pré-eleição em tom professoral. “A campanha não chegou a entusiasmar a
população”, mesmo assim, “é de se registrar que os candidatos conseguiram
estabelecer um bom diálogo com os eleitores”. No fim, “Como tradicionalmente
ocorre, as eleições deverão transcorrer de forma tranqüila e ordeira em todo o Estado
de SC”.

Santa critica apócrifos

No Jornal de Santa Catarina, o primeiro editorial que trata da campanha
eleitoral aparece na edição de 4 e 5 de setembro. O “Opinião do Santa” traz que
“faltando agora menos de um mês para o pleito de 3 de outubro, o que se vê em
Blumenau é uma campanha voltada a propostas. (...). Em parte, tal atitude reflete o
amadurecimento eleitoral e democrático dos políticos e dos eleitores, cansados de
bate-bocas ou acusações típicas desta época”. Apesar de apontar um
“amadurecimento eleitoral” e ressaltar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, o
jornal aponta que “é verdade que pipocaram em Blumenau algumas acusações entre
candidatos, mas, na reta final do pleito, espera-se que tenham sido casos isolados
e não virem o tom neste último mês antes do 3 de outubro. A democracia agradece”.
O leitor fica se perguntando: afinal de contas, a eleição em Blumenau é voltada
para propostas ou acusações entre os candidatos?

A resposta pôde ser encontrada no texto que ocupa o espaço de opinião do
jornal no dia 28. Intitulado “Estratégia de covardes”, o editorial afirmou que
“lamentavelmente, mais uma vez bombardeia-se Blumenau com e-mails e panfletos
apócrifos de ataques a candidatos. Gestados sob o mandato da covardia – eis que
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os autores não assumem a autoria das acusações -, as mensagens em nada
colaboram para a cidadania”. O Santa ataca essa atitude e encerra as colocações do
editorialista definindo suas ações editoriais frente as acusações em tom quase
poético: “O Jornal de Santa Catarina reafirma seu compromisso de não se prestar
ao mau exercício do jornalismo, protagonizado pelos arautos do vil denuncismo.
Ataques apócrifos não devem ser veiculados pela imprensa responsável. Quem
não tem coragem para assumir seus atos, não merece lugar ao sol da democracia”.
No dia seguinte, ao criticar a “exagerada expectativa (...) pela divulgação de
pesquisas eleitorais” encerra o texto de forma muito semelhante: “O Jornal de Santa
Catarina reafirma seu compromisso de não transformar pesquisas em peça principal
da cobertura eleitoral. O que fortalece a cidadania é o voto consciente.”

No dia 30, as eleições são tema do “Opinião RBS”. No último dia de campanha,
o editorial publicado (“A eleição e a maturidade”) aponta que “com escassas
exceções, a campanha eleitoral tem se desenvolvido com bom nível”. Além disso, o
texto traz comentários sobre pesquisa apontando que “o brasileiro vem se mostrando
acima de tudo pragmático em relação à eleição deste domingo”. Para a RBS, “as
respostas, que confirmam o amadurecimento do eleitorado, revelam também a
importância que os cidadãos emprestam aos cargos em disputa (...)”.

Pouca opinião também no DC

No Diário Catarinense, como que seguindo uma tendência que controla os
jornais do mesmo grupo – RBS -, foram poucos os dias em que os editoriais
focalizaram o pleito de 2003. Em 44 dias de análise, contabilizou-se apenas cinco
ocorrências no DC, enquanto no Santa, foram quatro. As escassas menções ajudam
a formular pelo menos duas hipóteses acerca do envolvimento da imprensa com as
eleições deste ano: ou os jornais não quiseram opinar para não se envolver, ou
ignoraram a importância da disputa.

Muitos candidatos do Estado têm o turismo como tema de suas propostas e
esse fato é apontado no primeiro editorial publicado, no dia 6 de setembro, no
Diário Catarinense. Apesar de ressaltar a importância do turismo para Santa
Catarina, o jornal defende que “soa como um truísmo dizer que não pode existir
turismo sem que haja qualidade de vida para as populações permanentes”. Traz
ainda que “(...) são notórias as deficiências de infra-estrutura urbana (...) que
funcionam tanto como obstáculos, e principalmente, como barreiras a uma melhor
qualidade de vida para os moradores”. Ao falar da realidade da Capital, o discurso
torna-se mais ameno: “De justiça reconhecer os esforços despendidos pela atual
administração para corrigi-las”. No dia 26, com texto intitulado “A uma semana da
eleição”, o DC aponta que “o custo de uma eleição é alto demais para uma nação
que tem carência de recursos. Além disso, as instituições políticas, especialmente
as legislativas, acabam envolvidas de tal maneira no processo que geram
paralisações das atividades normais dos parlamentos”. Assim, defende uma reforma
política que proponha a unificação dos mandatos e a eventualidade de fazer apenas
uma eleição geral de quatro em quatro anos. O assunto aparece também em editorial
publicado no dia 29. Segundo o jornal, os políticos devem “lutar contra a tendência
de deixar tudo para depois das eleições num país que tem questões urgentes para
resolver e que não pode se conformar em ver os trabalhos do Congresso
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descontinuados a cada dois anos”.

Ainda nesta edição traz que “num país que está a cada dois anos a deixar
tudo o que depende de deliberação do Congresso para depois das eleições, a
particularidade de as pesquisas de opinião estarem indicando a possibilidade de
segundo turno em cerca de uma dezenas de capitais e em várias cidades com mais
de 200 mil habitantes acaba por se constituir em algo preocupante”. Em Santa
Catarina, nem tão preocupante, já que apenas Florianópolis e Joinville têm
possibilidade de segundo turno nestas eleições. Mas este dado vai aparecer somente
no dia 30 em texto igual ao publicado pelo seu parceiro de Grupo RBS. No dia 28,
o tema foi a “Moeda eleitoral” e para o DC “a liberação ou a retenção de verba
pública não pode de modo algum ficar condicionada a interesses de caráter
partidário. Os eleitores precisam se mostrar permanentemente vigilantes à
capacidade de os ocupantes de cargos executivos visarem ou não ao bem comum e
da à dos órgãos específicos de vigiar e punir deformações no uso de dinheiro
público.”
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Edição 59 – 16/10/2004

RBS padroniza formato e noticiário
de seus jornais

   

A mudança no formato do Jornal de Santa Catarina - que passou a ser tablóide
como seus companheiros de Grupo RBS Diário Catarinense e Zero Hora -, levou
este MONITOR DE MÍDIA a comparar os três jornais para verificar até que ponto
a unificação do formato tem feito com que os conteúdos dos diferentes títulos sejam
também padronizados.

Os irmãos viram gêmeos

O Jornal de Santa Catarina circula no Vale do Itajaí. O Diário Catarinense,
embora tenha sede em Florianópolis, se espalha por toda Santa Catarina. E Zero
Hora é o maior dos títulos do grupo RBS, a partir de Porto Alegre. Mesmo editados
em realidades e geografias distintas, os três jornais podem ser considerados irmãos,
já que seguem uma mesma linha editorial, ditada pela família Sirotsky, que controla
o conglomerado. O que vem se percebendo, no entanto, é que num esforço de unificar
procedimentos, agilizar processos e otimizar custos, o grupo vem não apenas
padronizando os formatos de seus jornais - e são seis em dois estados! -, mas também
assemelhando os conteúdos jornalísticos veiculados.

As semelhanças entre os irmãos, do ponto de vista visual, são mais claras
entre o Diário Catarinense e o Jornal de Santa Catarina devido à distinção da
tipologia usada por Zero Hora. Os jornais são, basicamente, constituídos pelas
mesmas editorias, com exceção do Santa que não conta com espaço reservado e
definido para polícia.

A distribuição das seções é o que mais os difere. Na p.2, por exemplo, o DC
publica a coluna de Luiz Carlos Prates e a previsão do tempo; o Santa traz editorial,
cartas e charge; e o ZH tem a página ocupada pela “Palavra do leitor”, “O Rio
Grande pergunta” e “Sobre ZH”. Apesar da descrição denotar diferença, ela não se
refere ao conjunto. As seções citadas em um jornal podem ser encontradas em outro
com facilidade. É o caso das cartas e do “Sobre DC” que foram publicadas na edição
do dia 13 do Diário Catarinense na p. 30. Os editoriais de cada jornal - “Opinião
DC”, “Opinião do Santa” e “Opinião ZH” - são encontrados na p.3. Já o texto que
apresenta a opinião do Grupo RBS não é o mesmo publicado nos três jornais. No
dia 13, o DC trouxe “Recuperação econômica” e “A pressão da criminalidade”. ZH,
também com dois editoriais do grupo, veio com “As perdas não compensadas” e “A
pressão da criminalidade” - mesmo publicado pelo DC. O outro editorial do jornal
editado em Florianópolis - “Recuperação econômica” - foi o texto publicado pelo
Santa. No dia 14, os editoriais foram: “Qualificação da Universidade” e
“investimentos externos” no DC; “As reformas atropeladas” e “Qualificação da
Universidade” no ZH; e “Investimentos externos” no Santa.

Os três jornais reservam as páginas 4 e 5 para uma matéria de destaque da
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edição - o ZH chega a nomear estas páginas como “Reportagem especial”, para o
DC é apenas a “Quatro” e o Santa não apresenta nenhuma denominação específica.
A grande maioria das seções de um dos jornais possui correspondência em outro.
Espaços destinados a memória, frases e imagens são alguns exemplos. Mas o maior
deles é o que diz respeito ao “Almanaque do Vale” e ao “Almanaque Gaúcho”. As
semelhanças vão além do nome. A coluna, em SC assinada por Jaime Avendano e
no RS por Olyr Favaschi, traz uma foto antiga e seu contexto, o que ocorreu na data
da edição em outros anos e mais algumas poucas notas. O padrão é que fecha a
edição, reduzindo a quase zero a invenção, a criação, a ousadia.

Valendo-se do pretexto da Agência RBS, o grupo transforma todas as produções
de seus funcionários em produtos que circulam internamente entre os títulos. Assim,
a RBS redistribui fotos, reedita textos, recicla material, reaproveita pautas,
produzindo um efeito de eco entre as suas publicações. Para o leitor desavisado,
fica a impressão de que o Santa tem correspondentes no Rio Grande do sul ou que
O Pioneiro, de Caxias do Sul, conta com repórteres em Santa Catarina. Ledo Engano.
Mas uma pergunta se faz necessário: além de auxiliar a empresa a otimizar custos,
a quem a padronização do noticiário beneficia? O leitor?

Para além de seções e da disposição gráfica semelhante, o que este MONITOR
DE MÍDIA pôde perceber é que, muitas vezes, os textos publicados são os mesmos
ou com pequenas adaptações. Em dois dias de comparação, as semelhanças são
gritantes.

No dia 13/10, DC e Santa repetiram-se na pauta, trazendo em suas edições
quase os mesmos assuntos e textos, com raras alterações: a entrevista com o ministro
Sepúlveda Pertence, a presença dos turistas em Santa Catarina, a medida provisória
dos transgênicos, a Oktoberfest... isso sem contar no noticiário internacional que
parece ter sido editado num único lugar e xerocado na redação ao lado. Nos irmãos
DC e Santa, as edições foram gêmeas, tratando das peripécias de Michael
Schumacher, de explosões em Bagdá, do tufão no Japão. Será que as agências
internacionais não ofereceram outras notícias naquele mesmo dia? No dia seguinte,
14, a proximidade ficou ainda maior, com títulos e textos idênticos. Confira alguns
exemplos:

“Ataques e defesas dão tom da campanha” - DC, p.7

“Ataques e defesas dão tom da campanha” - Santa, p.5

“Assembléia retoma os trabalhos” - DC, p.13

“Assembléia retoma os trabalhos” - Santa, p.8

“STJ proíbe remédios em supermercado” - DC, p. 18

“STJ proíbe venda de remédios em supermercado” - Santa, p. 10

“Ações caem 2,77% na Bovespa” - DC, p. 20

“Ações caem 2,77% na bolsa paulista” - Santa, p. 12
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“Ações caem 2,77% na bolsa paulista” - ZH, p. 18

Encolher para crescer

O Grupo RBS já ocupa uma posição privilegiada no mercado de mídia na
região Sul. Segundo o Portal Comunique-se “o Grupo opera 18 estações de tevê, 24
estações de rádio e seis jornais diários, líderes nos respectivos segmentos nos dois
estados em que circulam. O faturamento, em 2003, atingiu R$ 750 milhões, 16,5% a
mais do que em 2002. Para 2004 a estimativa é de que os números se aproximem
dos sete dígitos: R$ 1 bilhão”.

E a estratégia atual é de expansão. O grupo pretende abocanhar outros
mercados, como o interior paulista e os estados de Minas Gerais, Paraná e até mesmo
Brasília. Para isso, contratou nomes de peso da gestão empresarial e promoveu
uma sensível reestruturação interna. As estatísticas e contratações impressionam.
O planejamento estratégico da RBS já se mostrou eficiente na “ocupação” do
território catarinense. O grupo passa por uma transformação em busca de
aperfeiçoamento e maior lucratividade. Para isso, adotou a tendência de uniformizar
seus jornais, a exemplo do que já ocorre em seus produtos para as emissoras de TV
do conglomerado. A receita é antiga - tendo sido usada por gigantes do setor, como
a Rede Globo, o Grupo Folha e até mesmo a CNN.

Entre as mudanças que atingiram Santa Catarina, está a tabloidização do
Jornal de Santa Catarina. Santa Catarina se mostrava, desde os primórdios do
surgimento da imprensa no estado, diferenciado. As inovações tecnológicas e
gráficas que acompanharam o surgimento dos primeiros jornais interioranos foram
primordiais para que a atuação de um jornal estadual em sua amplitude não se
concretizasse.

No livro Imprensa e Poder: A comunicação em Santa Catarina, Moacir Pereira
revela os aspectos do Jornal de Santa Catarina, quando surgia em 1973, causando
impacto na mídia da região: “A novidade da comunicação impressa passa a ser o
‘Jornal de Santa Catarina’, cuja venda é estimulada pela modernidade da proposta
e pelo apoio de marketing da TV Coligadas, filiada da Rede Globo e emissora de
maior abrangência e audiência do Estado”.

Com o passar do tempo, as adaptações tornam-se necessárias, dentre outros
fatores, por estarem atreladas à concorrência que atinge o setor mercadológico em
que estão inseridos os jornais. Assim, desde 22 de setembro, o Jornal de Santa
Catarina assumiu o formato tablóide, assemelhando-se aos demais títulos do Grupo
RBS. De acordo com informações oficiais, a mudança foi planejada logo após o
retorno da diretoria do jornal do encontro anual da Associação Mundial de Jornais
(WAN), em Istambul, na Turquia. No evento, a cúpula soube que jornais ingleses
tradicionais, como The Independent e The Times, haviam modificado seu formato
conquistando resultados significativos. Segundo o gerente de Planejamento e
Comercialização Comercial do Santa, Atilio Daniel Borges, a partir deste conceito,
a empresa solicitou uma pesquisa quantitativa e qualitativa para verificar a
possibilidade de implantação de um novo formato para o jornal. Segundo a empresa,
o público teria considerado a mudança necessária devido à facilidade do manuseio
e à própria leitura do jornal. Mas as mudanças também ocorreram no conteúdo do



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS258

periódico. Criou-se uma página do leitor para o envio de fotos e cartas e um caderno
temático sobre veículos. O espaço para os assuntos temáticos também foi aumentado
de duas para quatro páginas. Além destes aspectos, o jornal modificou também a
contracapa. Abriu um espaço para uma espécie de “novo jornalismo”. As matérias
não têm a factualidade das demais notícias e procura envolver o leitor através das
histórias de pessoas comuns. No entanto, algumas modificações parecem ter
diminuído os espaços para opinião. A do Jornal de Santa Catarina quase não aparece
mais. O posicionamento da empresa RBS ocupa a primeira página. No dia 11 de
outubro, a opinião da RBS com título “Recuperação econômica” tinha 3 colunas e
um total de 81 linhas. Já a opinião do Santa, - “Números expressivos” - era expressa
em apenas uma coluna de 15 linhas. Ainda em relação à página de opinião, o espaço
para publicação de artigos também foi diminuído consideravelmente. No formato
original, o jornal publicava dois artigos de colaboradores diariamente. Hoje, há
espaço para apenas um.

As alterações gráficas, de conteúdo e operacionais, evidentemente, implicam
em conseqüências de custos e de tempo no processo industrial. Tais mudanças se
encaixam num projeto maior da RBS, de expansão e ganho de outros mercados.
Uniformizar é a primeira etapa. No caso do Jornal de Santa Catarina, ficar menor
é a chave para fazer a empresa crescer.

Boa notícia: um Conselho de Leitores

Ao mesmo tempo em que o jornal modificou o formato, outras transformações
foram ocorrendo. Criou-se um conselho para avaliar a “atuação” do jornal em
diferentes aspectos. No Jornal de Santa Catarina, essa instância é composta por
nove membros e sua atividade é voluntária, não remunerada. O entendimento do
jornal é de que os conselheiros não contribuem apenas para o crescimento e
amadurecimento da publicação, mas também com a sociedade. Afinal, pelo seu
papel de agente social, o jornal tem compromissos com a comunidade onde circula.

O conselho de leitores surgiu após uma seleção de currículos e realização de
entrevistas. “Buscou-se formar um grupo mais heterogêneo possível, para que
represente melhor o grupo de leitores e promovam um debate rico de idéias para o
jornal. Por isso, os conselheiros têm as mais diferentes idades (para se ter uma
idéia, eu sou a mais jovem do grupo, com 21 anos, e o mais velho possui 68 anos).
Todos atuam em áreas profissionais bastante distintas, o que garante pontos de
vistas diferentes e idéias muito distintas”, explica a acadêmica de Jornalismo,
Magali Moser, que compõe o grupo.

As reuniões do conselho são quinzenais e, a cada encontro, um editor de área
ou caderno é convidado. Um resumo dos encontros é publicado no jornal de domingo
seguinte à reunião. A medida é um avanço, pois está conectada com sistemas
semelhantes em outros jornais no mundo, como o Asahi Shimbun, no Japão.



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS259

Edição 60 – 29/10/2004

Gêmeos, sósias e assemelhados
   

Faz parte do senso comum afirmar que “jornal é tudo igual”. A conveniência
proporcionada pelas agências de notícia e a larga disseminação de assessorias de
imprensa contribuíram para que os produtos jornalísticos ficassem mais e mais
parecidos de uns anos para cá. Mas é possível dizer que os jornais são todos iguais
e que a leitura de um dispensa o consumo dos demais?

Gêmeos univitelinos

Preocupado com a cada vez mais freqüente padronização da imprensa, este
MONITOR DE MÍDIA comparou os jornais catarinenses na tentativa de verificar
se a afirmação do senso comum é uma verdade nas bancas ou um mito entre os
leitores. Aleatoriamente, foram escolhidas três edições de A Notícia, Jornal de Santa
Catarina e Diário Catarinense: as dos dias 20, 22 e 25 de outubro. Os pesquisadores
leram atentamente cada um deles, listando todas as notícias, notas e reportagens
publicadas ao longo das páginas, exceto nos cadernos temáticos. Em seguida, as
listagens das unidades informativas foram comparadas para que se observasse com
mais nitidez as recorrências de assuntos, e, em alguns casos, a reprodução idêntica
dos conteúdos.

A edição nº 59 deste MONITOR DE MÍDIA alertava para um acelerado
processo de padronização entre os veículos do Grupo RBS. Com a tabloidização do
Jornal de Santa Catarina, no final de setembro, as diferenças entre o jornal e o
Diário Catarinense reduziram-se drasticamente. Não só isso. Em alguns casos, a
semelhança vem se estendendo ao carro-chefe do grupo, a Zero Hora, editada em
outro estado, o Rio Grande do Sul.

Filhotes da mesma incubadora, JSC e DC têm intensificado o decalque, na
medida em que republicam – às vezes, no mesmo dia – matérias e fotos de um no
outro, a pretexto de uso da agência interna.

Exemplos claros da utilização de mesmo material pelos jornais do Grupo RBS
são as matérias publicadas em suas contracapas. Em outubro, o espaço reservado
para contar as histórias de personagens do Estado foi o mesmo sete vezes. A paixão
de Edwin Weigmann pelas bicicletas pôde ser lido no DC do dia 15 e no Santa do
dia 20, Gilberto Nicolodelli que conheceu a esposa e o gosto pelo tiro também
apareceu nos dois jornais; Lurdes da Silva e seu trabalho voluntário como cozinheira
foi o tema da última página do Santa no dia 19 e do DC no dia 28, os estudantes
japoneses que visitaram Blumenau estão nas edições do dia 21, pintora de Timbó
aparece no dia 12 no Santa e no dia 19 no DC, as locomotivas de José Dognini são
o assunto do Santa no dia 14 e do DC no dia 16, e o responsável pelo toque do sino
de uma igreja de Blumenau é o personagem da edição de 16 e 17 do Santa e do dia
26 do DC.

O leitor chega a ter a impressão de que se trata do mesmo jornal, já que além
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dos textos serem idênticos, as fotos utilizadas são muitas vezes iguais e a disposição
na página também segue o mesmo padrão.

Nas páginas internas, a situação é menos explícita, mas não menos
preocupante. Nos três dias analisados, este MONITOR DE MÍDIA encontrou 59
textos muito semelhantes publicados pelos dois jornais. Na maior parte, os textos
sofriam pequenas modificações aparecendo como matéria em um e como nota em
outro. Um entre os muitos exemplos é o que trata do pronunciamento do secretário
especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, dizendo que as fotos publicadas
não seriam do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. No DC, foi publicado
como matéria e no Santa, como nota. Muitas vezes, até os títulos são iguais. Foi o
que ocorreu no dia 22 na p. 6 dos dois jornais, onde o título é “Agora é com o
Ministério público”. No dia 25, “Petróleo pesa mais do que alta dos juros” foi o
título usado na p. 18 do DC e na p. 12 do Santa.

As semelhanças não ficam apenas nos títulos, estendendo-se a linhas de apoio
e corpo de matérias. Nas editorias de Geral do dia 25, os jornais publicaram uma
matéria sobre banco de dentes em Itajaí. JSC traz, na página 17, matéria intitulada
“Banco combate comércio de dentes” com a seguinte linha de apoio: “Em Itajaí,
túmulos chegaram a ser violados nos cemitérios para a extração de dentaduras”.
No Diário, p. 22, o título é “Banco de dentes vai coibir comércio ilegal”, e a linha de
apoio é “Até túmulos foram violados para extrair dentaduras”.

Cada vez mais parecidos, os jornais do Grupo RBS sofrem um processo de
estandardização, anunciado pelos próprios controladores. É evidente que algumas
mudanças nesta direção podem ser muito positivas para o grupo, mas notícia repetida
é bom para o leitor?

Quando os concorrentes se parecem

É até esperado que haja uma ligeira semelhança entre os jornais que são
controlados por um mesmo grupo editorial, afinal, isso é vantajoso por questões
logísticas e interessante na busca de uma identidade comum para os produtos da
casa. A situação se complica quando os concorrentes diretos ficam muito parecidos.

E foi isso o que o leitor mais atento encontrou ao se deparar com o Diário
Catarinense e A Notícia. Foram 54 ocorrências em que o material publicado tratava
do mesmo assunto nos jornais. Não que isso seja totalmente condenável, afinal há
fatos que não podem ficar de fora das páginas noticiosas. Entretanto, preocupa
quando os diversos veículos recorrem às mesmas pautas ou às mesmas fontes,
reduzindo o noticiário a um restrito conjunto de assuntos.

A utilização dos mesmos temas foi mais comum nas editorias de Política e
Esportes – maciçamente alimentadas por agências de notícias - , mas não houve
nenhuma outra que tenha escapado de fazer eco ao concorrente. A análise das três
edições (20, 22 e 25/10) possibilitou ainda encontrar uma agravante na situação de
semelhança: alguns dos textos publicados são iguais! Foi o que ocorreu no dia 22,
quando a matéria sobre as acusações entre vices em Porto Alegre aparece na p. 10
do DC e na p. A7 de AN. E no dia 25, na nota “Candidato admite derrota no
Afeganistão” publicada pelo diário de Joinville, a mesma foi publicada pelo DC
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sob o título “Karzai é o presidente”.

Quando aparecem, as diferenças nem sempre estão relacionadas com um fator
positivo dos jornais. Nos dias analisados, estiveram vinculadas a erros de informação
três vezes. No dia 22, a matéria que tratava do tufão no Japão trazia, no AN, 63
mortos e 25 desaparecidos. Para o DC, eram 66 vítimas e 22 desaparecidos. No dia
25, os soldados iraquianos mortos eram 49 para AN e 48 para DC. Na mesma data,
ocorre mais um caso. Desta vez, a dúvida fica em torno do número da edição da
etapa do Campeonato Mundial de Surf - WQS - deste ano. No DC era a 36ª vez, no
AN, a 35ª.

A semelhança entre os concorrentes não é uma prerrogativa da imprensa
catarinense. Em 8 de outubro, o leitor que passou os olhos apressados pela banca
viu duas Folha de S.Paulo. Ou se preferir, dois Estado de S.Paulo. Como se tivessem
saído de uma copiadora, as edições dos maiores jornais paulistas eram idênticas
graficamente: não só repetiam duas fotos, como as dispuseram na mesma seqüência
nas capas, ocupando a mesma colunagem. O flagrante dos sósias foi apontado pelo
acadêmico de Jornalismo, Rodrigo Lóssio, da Universidade Federal de Santa
Catarina em seu site.

Clonando a si mesmo

O cúmulo da semelhança é quando algo repete a si mesmo. Foi o que se viu
em A Notícia em dois dias numa mesma semana. Na quinta-feira, 21, o jornal
estampou na cabeça da página A6 o título “Adversários reforçam o corpo-a-corpo”.
Abaixo dela uma foto com o candidato à prefeitura de Florianópolis Chico Assis
(PP) caminhando no meio de populares com o ex-governador Espiridião Amin.
Abaixo da foto, outra com o candidato do PSDB, Dario Berger, percorrendo as ruas
da cidade com correligionários.

No domingo, 24, o jornal usa título muito parecido na página A5: “Candidatos
intensificam corpo-a-corpo”. E o que é pior: o AN reproduz a mesma seqüência de
fotos, em cima a de Chico Assis e em seguida, a de Berger. E mais: na foto do
candidato do PP, mais uma vez, ele aparece andando pelas ruas com populares, ao
lado de Amin. Alguém pode chamar isso de coincidência?

É tudo igual?

Mas, e afinal de contas, jornal é mesmo tudo igual? Na análise desses três
dias escolhidos aleatoriamente, o que se viu é que os jornais andam cada vez mais
parecidos, mas a maior parte do conteúdo publicado era de material singular, não
havendo recorrência nos concorrentes. Jornal não é tudo igual. Pelo menos por
enquanto. Cada vez mais, as assessorias de imprensa pautam os jornais e as agências
de notícia oferecem o mesmo olhar dos fatos. Em constante encolhimento, as
redações acomodam-se com a mera compra ou aceitação do material produzido
fora. Perdem com isso o leitor e o próprio jornalismo.
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Edição 61 – 16/11/2004

Crimes em série; erros também
 

  Um estuprador ataca casais nas areias de Itapoá, no norte de Santa Catarina.
Os casos provocam pânico, ganham os jornais e confundem o leitor. São divulgados
o retrato falado e os nomes dos suspeitos e nem mesmo quem está morto escapa. A
ânsia de encontrar o culpado e a pressa do fechamento diário fazem com que
acusados sejam tratados como criminosos nas páginas dos jornais.

  Evidências como provas

 A primeira menção aos crimes de Itapoá vai aparecer em A Notícia no dia 10
de setembro. Sob o título “’Maníaco de Itapoá’ leva pânico a casais no Norte”, o
jornal explica que “seis mulheres foram violentadas na frente de seus parceiros
(...) depois que o casal foi rendido pelo criminoso que age sozinho, sempre à noite
e armado de um revólver”. A edição traz ainda que “(...) foram detidos dois suspeitos,
liberados porque não houve reconhecimento das vítimas”. O assunto volta a aparecer
nas páginas de AN no dia 14. A nota “Maníaco faz nova vítima em Itapoá” descreve
como ocorreu este caso. No dia 16, matéria intitulada “DEIC divulga retrato falado
de estuprador” aponta as características do criminoso: “Ele é um homem moreno,
cabelos pretos, olhos escuros, com altura entre 1m 68 a 1m 70, dentes bons e aparenta
ter entre 20 e 25 anos”. O jornal ainda reproduz o retrato falado.

  No dia 17, surge a primeira chamada de capa e o primeiro nome de suspeito.
A manifestação da população tem destaque, mas a sub-retranca “Homem morto
pode ser estuprador” chama a atenção do leitor. No texto, pode-se ler que “José
Ramos Neto, 35 anos, foi encontrado morto com dois tiros a 200 metros de sua casa.
Já havia suspeitas de que ele poderia ser (...) o ‘Maníaco de Itapoá’, no entanto,
não há nada de concreto que possa sustentar a hipótese”. Apesar de afirmar que
não há nada de concreto contra o suspeito, o jornal traz que “na comunidade, Neto
era conhecido como ‘um homem que não respeitava mulher de ninguém’. Há
semelhanças entre a fisionomia dele e a do retrato falado divulgado pela polícia
(...). Na sexta-feira teria ameaçado uma mulher, dizendo que iria estuprá-la”.

  No dia 18, mesmo com a chamada de capa “Identidade de estuprador ainda
desconhecida”, o jornal volta a trazer informações sobre o suspeito: “Em 2001, ele
chegou a ser preso sob a suspeita de ter estuprado uma mulher em Itapoá. Também
há informações – ainda não confirmadas oficialmente – que o agricultor teve
problemas com a polícia no Paraná e no Paraguai”. Se as informações eram incertas,
não deveriam ter sido utilizadas com mais cuidado pelo jornal?

Preocupação também deveria ter ocorrido antes de AN publicar, pela segunda
vez, um dado que pode não passar de um boato: “Neto era conhecido na
comunidade de Cristo Rei como ‘um homem que não respeitava a mulher de
ninguém’”. Apesar de se tratar apenas de um suspeito, fotos do enterro e do rosto
do agricultor foram publicadas. Além disso, sob o título “Suspeito já foi brasiguaio”,
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o jornal descreve onde Neto morou e trabalhou nos últimos anos. O texto tem ainda
declarações do pai e de um amigo do suspeito, mas a matéria encerra da seguinte
maneira: “Mesmo com a negativa da família, a polícia continua suspeitando de
que Neto poderia ter participação nos ataques. A principal evidência é sua ficha
criminal. Além de ter sido preso em 2001, acusado de estupro, ele também teria
crimes sexuais no Paraguai”.

É no dia 20 de outubro, porém, que o exemplo de criminalização de um inocente
pela imprensa fica claro. A chamada de capa é “Exame de DNA inocenta suspeito”,
mas a legenda da foto em que aparece o pai do acusado é “Levino Ramos acredita
na inocência do filho” e dá ao leitor a impressão de que ainda há motivos para que
alguém não acredite nisso. O tom de dúvida vai permanecer nas páginas internas,
a começar pela publicação da foto do suspeito, já inocentado, ao lado do retrato
falado do maníaco. Sobre o resultado do exame de DNA, o jornal traz que “depois
que a reportagem de A Notícia tomou conhecimento, ficou evidente a frustração de
policiais que trabalhavam no caso diante do resultado negativo, pouco esperado
por eles”. Neste episódio, duas hipóteses: Ou AN também ficou frustrado, ou
baseava seu texto somente nas informações dadas por esses policiais. Isso porque
o jornal publica ainda: “Embora tenha a prova científica, a polícia está intrigada
com os fortes indícios que ligavam o agricultor ao temido maníaco sexual (...).
Pesavam contra ele os antecedentes criminais por estupro, a suposta semelhança
com o retrato falado divulgado, a touca apreendida em sua casa e o comportamento
agressivo contra as mulheres”. Um detalhe: a touca encontrada só havia sido
mencionada até então em texto do ANCidade, que circula apenas na região de
Joinville. O leitor do resto do Estado ficou sem essa informação.

  Ainda no dia 20, a sub-retranca com declarações do pai do acusado mostra
bem o que pode ocorrer se as informações não forem publicadas com cautela:
“Enquanto trabalha ou descansa, sofre com a perda do filho e as acusações de que
seria pai de um criminoso”. A fonte insiste na inocência do filho que não pôde se
defender das acusações da imprensa. Mesmo inocentado pelo exame de DNA, o
agricultor não se livrou de ter seu nome vinculado aos crimes mais uma vez. O
assunto voltaria às páginas de AN no dia 2 de novembro. Na p. A10, pode-se ler
que “o homem preso pela Polícia Militar, na manhã de ontem, (...) foi reconhecido
por pelo menos cinco vítimas”. O nome do novo suspeito não aparece nesta edição.
O que num primeiro momento pode parecer cautela do próprio jornal, é explicado
no corpo da matéria: “O delegado preferiu não divulgar o nome nem permitiu que
ele fosse fotografado”. Apesar de não publicar informações sobre esse suspeito, o
nome do agricultor inocentado está na última parte do texto: “(...) José Ramos Neto,
que já tinha sido preso por crimes sexuais, morto em São Francisco, chegou a ser
apontado como o possível maníaco. Porém, um teste de DNA mostrou resultado
negativo”.

  Na edição do dia 3: lê-se que “o homem preso pela Polícia Militar (...),
suspeito de ser o maníaco da praia, tem 31 anos, é natural de Itajaí e diz trabalhar
em obras como pedreiro. Ele não portava documentos e o nome que apresentou à
polícia é mantido em sigilo”. No dia 4, mais um deslize: o nome do suspeito é
divulgado - Fábio Alexandre de Oliveira – mesmo com o texto apontando que “a
polícia (...) procura uma prova concreta contra ele e usa cautela sobre a hipótese de
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que seja autor de três estupros e três tentativas”. No dia 5, nota publicada na p.
A13 diz que o maníaco teria feito pelo menos 15 vítimas até agora, entre estupros e
assaltos, e que “o inquérito final sobre a ação do criminoso deverá ser entregue à
Justiça em dez dias”.

O assunto volta a ter destaque em A Notícia no dia 6 de novembro, com uma
reviravolta no caso. O jornal traz que “numa entrevista gravada (...), o pedreiro que
afirmou ser até então Fábio Alexandre de Oliveira, 31 anos, disse chamar-se na
realidade Júlio César de Jesus, 42, e que é um foragido da Penitenciária de
Florianópolis”. Parte da entrevista é publicada na forma de pergunta e resposta, e
nela, o suspeito fala de dependência de cocaína, da família e se diz inocente dos
crimes. Nos próximos dez dias, nenhuma linha sobre o caso será publicada no
jornal. Como se o caso estivesse solucionado. E o leitor, como fica?

Suposições no Diário Catarinense

Com base em informações oficiais, laudos de perícia técnica e muitas
suposições, o Diário Catarinense não ofereceu um diferencial na cobertura dos
casos de estupro em Itapoá. Em 18 de setembro, o jornal publicou a matéria “Morto
pode ser o estuprador”. Apesar de nada confirmado pela polícia ou por qualquer
outra fonte, o DC trouxe na página 26 o retrato falado e o nome do homem que
“teria sido assassinado com tiros no Norte” e que seria o “provável assassino” de
Itapoá. O jornal publicou ainda a declaração de Rodrigo Gusso, delegado de Itapoá
que dizia que era preciso “esperar o resultado de DNA dele, que será comparado
ao do sêmen e sangue coletado das vítimas”. Mas o jornal não teria se precipitado
ao divulgar o nome do suspeito, mesmo morto e ainda sem a devida comprovação?

Na semana seguinte, em 20/09, o DC traz uma matéria, novamente com o
retrato falado do suspeito e com seu nome publicado. Na menção, as informações
publicadas são as mesmas do texto de dois dias anteriores, com a ressalva de que
“A Polícia Militar reforçou o policiamento em Itapoá”. O Diário Catarinense pareceu
estar em dúvida quanto ao envolvimento do homem assassinado com os estupros
de Itapoá ao reforçar a hipótese de que, “as suspeitas só serão confirmadas após o
exame de DNA”. Apesar disso, o jornal insistiu na publicação do nome do suspeito.

Um mês depois, em 21 de outubro, o DC publica a matéria “Estuprador de
Itapoá pode estar vivo” e corrige o nome de João Ramos Neto que até então era
conhecido como José Ramos Neto e tratado como suspeito nas páginas do diário. O
jornal explica que, “inicialmente, o homem morto foi identificado como sendo José
Ramos, nome que seria de um irmão de João, morto anteriormente na Bolívia”.
Ainda na matéria, o DC trouxe que “embora falte ainda o resultado de outro exame,
o delegado deve se reunir hoje com peritos para definir estratégias para esclarecer
o caso”. Mais uma vez, mesmo sem comprovação, pessoas suspeitas têm o seu nome
envolvido em atos criminosos.

Na edição do dia 3 de novembro, o Diário Catarinense vem com a matéria
“Acusado de estupro é reconhecido”. Segundo o jornal, “através da voz, ele teria
sido identificado por uma das vítimas recentes”. Um policial não identificado
declara ainda que “o estado em que a vítima ficou ao ouvir a voz dele foi
impressionante”. O texto publicado tinha como principal fonte alguém identificado
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como “um policial”. Mas o leitor pode se perguntar quem seria o tal policial e
quem seria a tal “testemunha”, também consultada pela reportagem. Se até então
o jornal não havia omitido nem ao menos os nomes dos suspeitos, o que teria levado
o DC ser tão prudente agora? Mudou o jornal ou mudou a postura da polícia no
caso, depois que um suspeito divulgado foi descartado?

A lei e o código de ética

É evidente que os repórteres que cobrem as ocorrências policiais ficam sujeitos
às informações liberadas pelas autoridades da área. Entretanto, o jornalista não
pode apenas se basear nessas versões para fazer o relato dos casos. Foi acreditando
cegamente num delegado de polícia que a grande imprensa acabou provocando o
escandaloso Caso da Escola Base, em abril de 1994.

Dez anos depois, o padrão de cobertura dos veículos de comunicação parece
ter mudado muito pouco. Ainda se investe na criminalização de suspeitos. Os
anônimos são desrespeitados a todo o momento, e os mais humildes mais ainda. Se
os suspeitos tivessem posses, muito possivelmente seus nomes seriam preservados
e o caso do “Maníaco de Itapoá” teria outros contornos.

Confiando tão somente na polícia e checando muito pouco, os jornalistas que
cobriram o caso cometeram também erros em série. Atentaram contra o Código de
Ética dos Jornalistas Brasileiros no artigo 14 que orienta o profissional a “ouvir
sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não
comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou
verificadas”. E desrespeitaram a própria Lei de Imprensa (lei nº 5250/67) no artigo
24, que aponta que são puníveis “a calúnia, difamação e injúria contra a memória
dos mortos”. Ainda não solucionado, o esclarecimento do caso de Itapoá dependerá
não só dos esforços da polícia na investigação, mas da melhoria na cobertura por
parte dos jornalistas.
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Edição 62 – 30/11/2004

Calendário ainda rende pautas para
os jornais

   

As datas comemorativas foram, por muito tempo, uma saída para os jornais
em períodos de pautas escassas. O que este MONITOR DE MÍDIA identificou nos
jornais catarinenses é que essa realidade está mudando. Análise realizada entre
os dias 1º de outubro e 30 de novembro mostrou que poucas foram as matérias
relativas a datas e efemérides. Isso poderia indicar maior criatividade na elaboração
das pautas, mas levou-os também a ignorar algumas datas importantes.

Idosos e crianças em destaque

Entre 1º e 12 de outubro, o assunto em evidência foi a política. O período que
cercou o pleito ocupou de maneira significativa as páginas do Diário Catarinense,
Jornal de Santa Catarina e A Notícia. No entanto, este cenário não baniu totalmente
as datas comemorativas dos jornais. Algumas alcançaram um peso maior, outras
nem tanto, mas preenchiam as páginas de comportamento e meio ambiente.

O Dia das Crianças, assim como o Dia de Nossa Senhora Aparecida,
comemorados em 12 de outubro, foram os assuntos mais significativos no período
analisado. Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina privilegiaram a data
destinada às crianças. O enfoque do DC foi econômico. A capa tem a seguinte
manchete: “Em busca do menor preço”. Na p.16, na editoria de economia, o
depoimento das mães sobre como controlar a ansiedade das crianças e os gastos
neste período próximo ao Natal. O jornal trouxe ainda foto das mães com as crianças
em box, ilustrando matéria com previsão de aumento de 10% nas vendas do
comércio.

O Santa mostra outro enfoque para o Dia das Crianças já na chamada de capa:
“Crianças dizem como se divertir no dia delas”. Nas páginas 12 e 13, coloridas, foto
e comentário de algumas crianças. O que mais gostam de fazer aparece nas
declarações, mas as crianças não contam apenas aquilo que querem fazer no dia
delas. Na editoria de comportamento, os sonhos para o futuro são revelados. Tem
quem queira ser cientista, jogador de futebol. Todos respondem o que querem ser
quando crescer e quais são os seus ídolos. O Dia das Crianças também foi pauta da
editoria de economia. O aumento das vendas em decorrência da data era o foco da
matéria “Lojas cheias na véspera do dia das crianças”.

O 12 de outubro é também o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil. As festas em homenagem à santa foram destaque em A Notícia. Percorrer as
principais cidades do Estado que têm uma forte ligação com a padroeira e contar
aspectos de Taubaté, em São Paulo, que tem uma basílica de 18 mil metros quadrados
em homenagem à santa era a característica principal da matéria “Dia de render
graças à padroeira”. O assunto era destrinchado em pequenas notas que ocupavam
a página por inteiro.
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Outro assunto de destaque é o Dia do Idoso. Em especial, o Santa dedicou
duas páginas inteiras ao assunto. A matéria colorida, bem produzida, só falha por
um aspecto. O Dia Internacional da Terceira Idade é comemorado no dia 1º de
outubro e não no dia 4. Embora a abertura comece da seguinte forma: “O Brasil
comemora hoje o dia Nacional do Idoso. Ainda que seja impossível escapar da ação
do tempo, a crescente longevidade humana...”, não há registros do Dia Nacional
do Idoso em 4 de outubro e sim em 1º de outubro. Mas ao mesmo tempo há um
conflito em relação à data. Na pesquisa realizada no Google, quando digitado “dia
do idoso” são registradas 60 mil ocorrências. Alguns sites, como PORTAL DA
FAMÍLIA, revelam que o Dia do Idoso é em 27 de setembro. Já no site NUTRIÇÃO
EM PAUTA, a data acontece em 1º de outubro. Uma confusão em torno da data...

A República esquecida

  Ainda em relação às datas comemorativas de maior relevância, o Dia da
Natureza tomou as páginas do AN. No dia 4 de outubro, praticamente toda a página
B8 foi destinada ao meio ambiente. “Escolas defendem o equilíbrio ecológico” trata
dos impactos ambientais e a forma encontrada pelos alunos da Escola Básica
Monsenhor Francisvo Gioberte, de Armazém, no Sul do Estado, para conscientizar
sobre a prevenção do meio ambiente. Uma pesquisa no Ribeirão Clara em Pomerode
também virou notícia em comemoração ao Dia da Natureza.

Em 15 de outubro, Dia do Professor, o material noticioso relativo ao assunto
tratava, na sua maior parte, do abono salarial desses profissionais. Apesar disso,
as capas de AN, DC e Santa apresentavam fotos de professores e alunos dando um
tom de comemoração pela data. Nas páginas internas, esse tom continua nas matérias
que tratam da dedicação de professores em criar novos meios de ensinar.

O Dia do Livro - 29/10 - aparece apenas no Santa, com chamada de capa e
matéria ocupando toda a primeira página do caderno de Lazer. O texto “O valor da
leitura” traz, como aponta a linha de apoio, “um garimpo profissional por sebos de
Blumenau”.

Quatro dias depois, o Dia de Finados tem maior destaque. No DC, o assunto
ocupa toda a página 18 em duas matérias: “Dia de homenagear os que partiram” e
“Guardiã dos túmulos abandonados”. No dia seguinte, duas páginas são destinadas
à movimentação nos cemitérios do Estado. No Santa, as páginas 14 e 15 são ocupadas
por material sobre o Dia de Finados no dia 2 e 3. Em AN, o tema aparece já no dia
1º. Sob o título “Chuva diminui movimento nos cemitérios”, o diário de Joinville
relata a visita a túmulos nas principais cidades do Estado. No dia 2, o assunto
ocupa a página A8 e grande parte da A9. No dia seguinte, apesar da chamada de
capa apontar duas páginas destinadas ao tema, o Dia de Finados aparece apenas
na p. A7.

A Proclamação da República apareceu apenas no Jornal de Santa Catarina
em artigo de Natal Marchi, servidor público. O jornal não produziu matéria ou
notas a respeito, deixando para colaboradores exteriores a missão de falar sobre
esta data. No Almanaque do Vale, coluna de Jaime Avendano, há um espaço
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destinado às datas comemorativas. Em todos os dias de análise, havia menções de
fatos históricos, como por exemplo, o dia da morte do escritor Guimarães Rosa em
19/11, e nessa mesma edição o Dia da Árvore. Datas como o Dia Mundial do
Urbanismo, ou Dia Nacional da Alfabetização foram esquecidos pelos três jornais.

Lutas políticas pouco lembradas

O AN, no dia 20 de novembro, publicou um artigo de Ideraldo Luiz Marcos
sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Em seu discurso inflamado, o professor
de Educação Física, exaltou a presença do negro na sociedade brasileira, agradeceu
aos que “possibilitam a liberdade dos escravos no Brasil” e, sem grande inovação,
terminou reverenciando Zumbi dos Palmares.

“Incentivo para a doação de sangue”, publicada no caderno geral de 23 de
novembro no DC, a reportagem de Patrícia Rodrigues tratou da importância das
doações de sangue, devido ao crescimento da violência e de acidentes de trânsito.
A campanha sobre a Semana Nacional dos Doadores começou no início da semana
em função do dia 25 ser o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Oposto ao Diário Catarinense, que nada citou a respeito, o AN apresentou no
dia 25 de novembro uma breve nota intitulada: “Hoje é dia de Santa Catarina”.
Atribui-se que o estado de Santa Catarina tenha recebido este nome em homenagem
à princesa Catarina de Alexandria que teria sido morta no dia 25. Segundo consta
no jornal, uma escola em Joinville promoveu o desenvolvimento de trabalhos e
comemorações junto aos alunos. De acordo com o historiador Apolinário Ternes, o
dia 25 de novembro não é comemorado como deveria: “Isso depende de maior
atuação do poder público (...) e maior repercussão da história do Estado pela
imprensa”.

Em 30 de novembro de 1979, aconteceu a Novembrada que em 2004 comemorou
25 anos. Sendo a mais importante manifestação pública contra o militarismo em
Santa Catarina, a Novembrada é lembrada com orgulho por ter feito com que o
então presidente, João Baptista Figueiredo, “perdesse as estribeiras” e entrasse
em confronto direto com a população. O “alvoroço” todo aconteceu devido à placa
fixada em praça pública com a qual o então presidente Figueiredo homenageava
Floriano Peixoto, que segundo todos sabem, foi um dos responsáveis pelo massacre
dos federalistas na Ilha do Anhatomirim.

A placa permaneceu guardada em segredo por Nilo, um senhor que era major
na época. Roberto Alves relatou em artigo especial no DC como foi tenso aquele
dia na redação: “Na condição de gerente de jornalismo da TV Cultura vivi momentos
de grande preocupação e tensão emocional”. Sob a mira dos federais, Roberto Alves
foi impedido de divulgar ou passar adiante as imagens do confronto que mais
ninguém possuía e ele completou:”O filme? Desapareceu junto com a tensão vivida
pela redação. Inesquecível”.

Hermes Lorenzon, em reportagem para o Diário, escreveu que a população já
não agüentava mais o militarismo e que os estudantes já estavam se organizando
para uma pequena manifestação e aponta que a “placa serviu como estopim”. A
indignação foi geral e o que teria sido “meia dúzia de estudantes berrando” tornou-
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se um episódio histórico. Em AN, o assunto aparece no artigo “Proclamação da
novembrada”, escrito por Nelson Pedrini. O autor defende que “A novembrada foi
o começo do fim do regime militar que empalmou o poder em março de 1964”.

Também no dia 30 comemora-se o Dia do Síndico. Jéferson Bertolini, jornalista
do Diário, disse ser o dia do “resolve-problema, o descasca-abacaxi, o xerife do
condomínio”. A matéria tratava de como devem ser eleitos os síndicos, como devem
agir e como são facilmente requisitados pelos moradores, inclusive durante a
madrugada.

Algumas datas tiveram destaque antecipado como o Dia da Luta Contra a
AIDS que, apesar de ser em 1° de dezembro, recebeu menções durante toda a
semana.

O chamado Jornalismo de Calendário ainda sobrevive nos veículos locais.
Em 60 dias de análise deste MONITOR DE MÍDIA, 69 efemérides foram
pesquisadas nas páginas dos jornais; algumas foram encontradas; a maioria delas,
não. Mas o aspecto que mais chamou a atenção da equipe foi o total esquecimento
de datas importantes historicamente - como é o caso do 15 de novembro - e a
exploração de marcos mais cotidianos, como o Dia do Síndico, por exemplo. É
verdade que a agenda pode auxiliar jornalistas a buscar assuntos para matérias,
mas as redações não podem apenas se apoiar em datas para decidir o que o leitor
verá no dia seguinte. Há muita coisa acontecendo nas ruas, que importam ao cidadão
comum. E esses fatos não podem ficar fora dos jornais, principalmente se for para
dar espaço a matérias burocráticas e rememorativas.
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Edição 63 – 11/02/2005

Mancadas não tiram férias nos
jornais

 

  Passou o Natal, a virada do ano, janeiro e até mesmo o Carnaval, e os jornais
continuaram a derrapar durante as férias escolares. Teve de tudo: demitiram o
presidente do BNDES antes do próprio Planalto, requentaram matéria, omitiram-
se em assuntos delicados e até confundiram o leitor, causando boas risadas. O
levantamento do MONITOR DE MÍDIA foi superficial, mas revelador da queda na
qualidade dos produtos jornalísticos no período.

Falta de assunto?

Passado o Carnaval, a ressaca teimava em permanecer. Tanto é que A Notícia
parecia sem assunto no dia 10 de fevereiro, quando o Anexo trouxe na capa uma
matéria de agência, antiga, sem os devidos créditos ou qualquer gancho jornalístico.
“A verdadeira viagem de Darwin” teve chamada na capa e ocupou toda a primeira
página do caderno de cultura do AN com infográfico e fotos. Nada mal se a
reportagem não tivesse sido publicada em O Estado de S.Paulo em 3 de outubro do
ano passado. Na versão original, assinada por Ubiratan Brasil, a matéria tinha o
título de “A viagem de iniciação de Charles Darwin”. O que teria levado A Notícia
a publicar a matéria só agora, já que o livro a que se refere está nas livrarias há
pelo menos quatro meses? Por que o jornal de Joinville não deu os devidos créditos
ao material como geralmente faz e como assim deve ser? Será que não havia nada
para estampar a capa do Anexo naquela quinta após os festejos de Momo???

Poucas palavras

Apesar de ruidosas e pródigas na repercussão, as denúncias contra a escola
do Ballet Bolshoi no Brasil não motivaram A Notícia a emitir muita opinião em
seus editoriais. Desde novembro passado em pauta, o assunto não foi ignorado
pela redação e rendeu diversas páginas sobre as supostas irregularidades na gestão
do negócio por aqui. Habituado a refletir sobre a conjuntura catarinense, o jornal
de Joinville – no mesmo período do tiroteio – escreveu apenas um editorial sobre o
assunto, “Bolshoi sob investigação”, de 30 de novembro. E mesmo nele, o jornal
não foi muito longe, apenas lamentando o ocorrido e esperando que o problema se
resolvesse. A economia de palavras do jornal é intrigante já que o veículo tem sua
sede em Joinville, e já que a vinda da escola foi um projeto pessoal do atual
governador Luiz Henrique da Silveira, bem ligado ao AN.

Demitido duas vezes

2004 deve ter sido um ano daqueles nas redações, com muita gente estava
esgotada e estressada antes mesmo do recesso final. Uma derrapada antológica foi
a antecipação da demissão do presidente do BNDES, Carlos Lessa, em meados de
novembro. Tudo bem que o economista já vinha batendo de frente com setores
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poderosos do governo e que suas declarações chegavam a desautorizar ministros
publicamente. A queda parecia iminente, os boatos se multiplicavam. Até que na
edição de 13 de novembro, A Notícia trouxe a demissão por “indisciplina verbal”
com chamada na capa – destacada em vermelho – e no alto da página A10:
“Presidente e diretores do BNDES são demitidos”. Acontece que Lessa não caiu
naquele dia, e só foi desligado do governo seis dias depois. O leitor desavisado
deve ter ficado confuso, quando leu a mesma notícia no dia 19: o presidente estava
sendo demitido pela segunda vez? A edição daquele dia foi amena. O título à página
A11 era brando (“Lula afasta Carlos Lessa da presidência do BNDES”) e não havia
nenhuma menção ao fato na capa. Gato escaldado...

Antes, mas não muito

A edição dominical de 28 de novembro de A Notícia chegou quentíssima às
bancas. Trazia com alarde os resultados dos jogos dos times catarinenses ocorridos
na tarde de sábado e uma matéria-bomba sobre o rompimento do PT com o
governador Luiz Henrique. Acima da manchete um carimbo avisava “Antes da
Concorrência”. A tática foi chegar ao leitor com noticiário mais fresco e marcar a
ocasião em que o jornal estendia o horário do fechamento no sábado. Muita gente
não sabe, mas a maioria dos jornais já tem pronta quase toda a edição de domingo
na manhã de sábado. Ao estender o prazo, A Notícia fica mais atual, pois pode
incluir fatos recentíssimos que acontecem.

Na edição do dia 28, o jornal trouxe anúncios em que explicava o carimbo
“Antes da Concorrência”, fazendo alarde e marketing, o que é justo e esperado,
diga-se. Acontece que, às vezes, a euforia atropela o bom senso: na mesma edição
de novembro, o carimbo foi estampado ao lado de “Joãosinho Trinta sofre derrame
e é internado”. Não fosse apenas isso, tudo bem. Mas o carimbo vem sendo aplicado
muito pouco desde então. Pode-se perguntar: a estratégia não deu certo? Nada tem
ocorrido no sábado?

Batendo cabeça

Mas não foi só A Notícia que escorregou nessas férias. Seu concorrente direto,
o Diário Catarinense, também fez das suas. O leitor pôde conferir uma delas na
edição de 18 de dezembro passado. Ainda com as denúncias no ar sobre supostas
irregularidades no Bolshoi, o jornal trouxe duas matérias na mesma edição sobre a
quinta seleção de alunos: uma na editoria de Geral (“Bolshoi divulga lista de
aprovados”, página 19) e outra na de Variedades (“Bolshoi faz sua quinta seleção”,
à página 3). Os textos não são os mesmos, mas algumas informações se repetem e
outras se desconhecem. No final da matéria editada na seção de Variedades, há
inclusive uma chamada para que o leitor confira a lista completa dos aprovados no
site ClicRBS. Entretanto, a mesma edição do DC já trazia a lista impressa poucas
páginas antes. Faltou comunicação entre as editorias...

Proximidade que compromete

Jornalismo vive de credibilidade e, às vezes, um deslize pode abalar a
confiança que o leitor deposita no veículo de comunicação. Um exemplo de como
um jornal pode se complicar aconteceu no Diário Catarinense de 19 de dezembro.
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Na editoria de Economia, o leitor passeava pelas matérias sobre presentes natalinos
e deparou-se com “Celular vira vedete do Natal 2004”. Nada de mais se do lado
não houve um anúncio de página inteira em cores da Koerich com ofertas de
aparelhos de celulares. Não só isso. Em todo o jornal, o produto mais anunciado
era o celular com diversas opções de compra. Será que ninguém no jornal viu essa
proximidade preocupante? Será que não temeram que o leitor reclamaria? Como
se não bastasse, o gancho da matéria – o fato do produto ser o mais procurado no
final de ano – era velho, antigo: o Natal de 2003 já havia sido o Natal dos Celulares...

Esquizofrenia

Às vezes, a fama é tanta que impede que se veja algo que a contrarie. Dois
títulos da editoria de Esportes de A Notícia, de 18 de janeiro, mostram isso. Na
página A14, pode se ler “Sem privilégios, Tevez não será um Romário”, alusivo ao
fato de que o atacante argentino estaria treinando como qualquer outro jogador do
Corinthians. No alto da página ao lado, A15, a surpresa: “Romário volta aos treinos
no Vasco”. Afinal, a comparação ainda pode se manter?

Confusão nos títulos

Apurar os fatos, entrevistar e escrever reportagens não são tarefas fáceis. Editar
o material na página e dar títulos também não é moleza. Às vezes, sintetizar a
idéia mais importante expressa num texto em uma única linha dá um trabalhão. O
MONITOR DE MÍDIA selecionou seis títulos de A Notícia que chamaram a atenção,
seja porque mais confundiram que informaram ou porque provocaram risos no leitor.

Cabeça Oca promove venda de suas obras em garagem – 18/12/2004, p. C3

(O título soa engraçado, principalmente para quem não sabe da existência do
Grupo Independente de Arte Cabeça Oca, de Concórdia...)

Adolescentes que sumiram são drogadas e estupradas – 11/01/2005, p. A12

(Os tempos verbais do título causam uma confusão na cabeça do leitor. Afinal,
as moças foram ou ainda são vítimas daquelas ações?)

Bolsistas devem receber salário até fevereiro – 13/01/2004, p. A7

(Se são bolsistas recebem bolsas, certo? Salários são pagos a trabalhadores,
pois são remunerações distintas...)

Pra sempre, Delfim Pádua Peixoto Filho – 16/01/2005, p. A16

(A matéria é sobre a perpetuação dos dirigentes esportivos catarinenses, mas
o título parece incentivar a prática...)

Por 40 a 0, Garcia é presidente – 02/02/2005, p. A5

(O deputado Júlio Garcia foi eleito presidente da Assembléia Legislativa. Mas
houve uma intensa negociação entre os partidos, o que resultou em chapa única.
Então, como ele venceu por 40 a 0 se não havia adversário?)
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Futuro de Robert Scheidt pode estar na classe Finn – 04/02/2005, p. B1

(O iatista deve estar mesmo cansado de vencer competições, mas o título e o
nome da categoria pretendida mais parecem anunciar uma aposentadoria...)
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Edição 64 – 28/02/2005

Uma olhadela nas primeiras páginas
 

  Muitos leitores já vão às bancas decididos a levar para casa este ou aquele
jornal. Outros, porém, farão sua escolha pelas capas dos jornais em exposição.
Assim, o trabalho dos editores em definir os assuntos que estarão na primeira página
é relevante para a venda da publicação. Além disso, para os assinantes pode
representar um roteiro de leitura caso não tenham tempo de apreciar todas as
matérias. Mas, afinal de contas, o que os catarinenses têm encontrado nas capas
dos jornais do Estado? Para responder a esta pergunta, este MONITOR DE MÍDIA
selecionou três edições – 16, 21 e 24 de fevereiro – para análise dos principais
diários de Santa Catarina.

Confusão na Câmara, no casamento e no Santa

No dia 16, a eleição de Severino Cavalcanti à presidência da Câmara dos
Deputados estampou a capa dos três jornais. No DC, o assunto foi manchete:
“Câmara elege azarão e derrota o governo”. Em AN e no Santa, foi chamada de
capa. O segundo, apesar de estar tratando de um tema nacional, já deixou claro no
texto de primeira página o enfoque que iria adotar: “Os dois deputados do Vale
creditam derrota do governo à falta de diálogo”.

A divulgação das regras para o Imposto de Renda foi chamada de DC e Santa.
Já a seca na região oeste foi objeto comum entre o diário da Capital – “Seca afeta
geração de energia” - e AN – “Chapecó decreta emergência por causa da seca”.

Com relação às editorias, DC apresentou nesta edição mais chamadas
relacionadas às páginas de Geral – foram quatro. Economia teve duas: o aumento
de impostos e as regras do Imposto de Renda. O caderno “Variedades” ficou com o
mesmo número. Já o esporte apareceu em infográfico com os horários de jogos do
campeonato estadual e da Copa do Brasil. No Santa, das oito chamadas, duas eram
de geral, uma de economia, uma de esportes e três chamavam a atenção do leitor
para os cadernos “Lazer” e “Casa & Cia”. AN, que tem formato standard, apresentou
a seus leitores 13 chamadas: quatro de geral, duas de política, uma de mundo,
duas de segurança, três de esporte e uma do “Anexo”.

Além da identificação das editorias, a observação das capas desses jornais
permitiu identificar alguns deslizes. No DC, a chamada “Noiva Cicarelli expulsa
namorada de convidado” soa mal aos ouvidos do leitor, mas mostra como é difícil o
trabalho de edição. É provável que se os editores de DC usassem Daniela ao invés
de “noiva” não houvesse espaço para o texto. No seu companheiro de Grupo RBS,
a situação é um pouco mais complicada. Nele é a manchete que parece não estar
bem estruturada: “Nenhum bafômetro zela o trânsito de Blumenau”. Parece que o
equipamento, um objeto inanimado, adquire na frase um poder de ação que vai
além de suas capacidades.

Além disso, o outro destaque da capa deve ter deixado muitos leitores
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surpreendidos. Sob o título “Uma bela partida”, a foto tem a seguinte legenda: “Ao
pisar hoje no gramado da Baixada para enfrentar o Ituano, o Atlético de Ibirama,
do técnico Mauro Ovelha e do preparador físico Dudu Gasperin (D), será o terceiro
clube da região a disputar a Copa do Brasil. (...)”. O que não está explicado neste
texto é o que faz a foto de uma mulher, sem créditos, ao lado da imagem do técnico
e do preparador físico. A presença da modelo e a expressão “bela” forçam um sentido
outro, um chiste visual. Ainda no Santa a chamada “Postos de saúde repõem estoques
de medicamentos” indica que a matéria está na página cinco. Na verdade, o leitor
vai encontrá-la na 11.

Futebol, gols e frangos...

No dia 21, segunda-feira, o destaque nas capas dos jornais catarinenses foi o
esporte. Em AN, foram cinco fotos e a chamada “Figueirense faz 6 a 1; Avaí volta a
liderar”. No DC, foram três chamadas relacionadas à editoria e infográfico com os
resultados da rodada do fim de semana do catarinense. Santa também não ficou
atrás e dedicou boa parte de sua capa a foto e quatro chamadas de esporte.

As demais editorias apareceram da seguinte forma nas chamadas: no Santa,
duas de geral, uma de economia e uma sobre o encarte “Vida”; no DC, duas de
economia, uma de geral, uma de política e uma de mundo; no AN, foram duas de
geral, uma de mundo, uma de meio ambiente, uma da “Dinheiro”, uma de segurança,
uma de política e uma do “Anexo”.

Poucos assuntos apareceram em mais de um jornal. O atendimento aos sábados
nos postos de saúde de Blumenau apareceu nos jornais do grupo RBS. Entre DC e
AN foram dois temas comuns: a aprovação pelo governo de Israel da retirada da
Faixa de Gaza e a eleição do irmão de prefeito cassado.

Os destaques deste dia foram bem diferentes. No Santa, foi “Em Pomerode,
vereador não terá férias em Julho” e seu companheiro de Grupo RBS trouxe “BR-
101 Sul mata 80% mais do que trecho Norte”. Em AN, a manchete era: “Falta de
policiais agrava crise em Joinville”.

No segundo dia analisado foi em AN que uma chamada não foi bem colocada:
“Cresce 16,6% exportação de frango”. A colocação de um artigo - Cresce 16,6% a
exportação de frango – ou a inversão da frase – Exportação de frango cresce 16,6%
- poderia deixar a frase mais clara.

Na quinta-feira, dia 24, pouca ocorrência de mesmos assuntos nas capas dos
diários do Estado. As únicas manchetes que tratavam do mesmo tema – a vitória do
Marcílio Dias sobre o Tubarão - ocorreram entre os jornais do Grupo RBS. Além
disso, a semelhança fica apenas com DC e Santa estampando manchetes
relacionadas a rodovias federais. O diário da Capital trouxe em sua primeira página
que “Aval do FMI garante verba para BR-101”. No JSC, o assunto com mais destaque
na capa foi a proposta de pedágio para a BR-101. Já em AN a manchete foi “Chuva
artificial contra seca em SC”.

DC ainda deu espaço significativo para o esporte com três chamadas. As outras
editorias que apareceram em sua capa foram geral, economia e política. No Santa,
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foram duas de geral, duas de esporte, uma de política e duas relacionadas aos
cadernos do dia - “Lazer” e “Sobre Rodas”. No diário de Joinville, a distribuição
das chamadas por editorias foi feita da seguinte forma: uma de mundo, uma de
geral, uma de “país”, uma de segurança, duas de economia, uma de esporte e uma
de política. Além da que indicava a página de destaque de AN e tratava dos 82
anos do próprio jornal.

Horóscopo e aniversário

A Notícia fez aniversário dia 24: 82 anos de existência. O jornal deu uma
página para celebrar a data e divulgar alguns dos seus próximos desafios. Complexo,
o exercício de fazer um jornal é uma guerra que se trava todos os dias. E quase
sempre com baixas, isto é, com erros na edição, deslizes diversos. No dia de seu
aniversário, o AN, infelizmente, não escapou: na seção Horóscopo, no caderno
“Anexo”, repetiu as previsões astrológicas que já havia publicado no dia anterior,
23. No dia 25, veio uma errata, mas o erro já estava escrito nas estrelas.



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS278

Edição 65 – 14/03/2005

Clichês marcam a cobertura da
condição feminina

 

 

Todo ano é sempre a mesma coisa: quando o 8 de março vai se aproximando,
os veículos de comunicação apressam-se para fazer matérias sobre os desafios e
conquistas das mulheres na sociedade. Em 2005, não foi diferente. Este MONITOR
DE MÍDIA acompanhou as edições dos jornais no Dia Internacional da Mulher,
mas não apenas. Observamos ainda os dois dias que antecederam a data e os dois
após a efeméride. O que se viu foi ainda um padrão de cobertura que tenta se
desviar dos preconceitos e se equilibra entre formulações inteligentes e lugares-
comuns.

Síntese com conteúdo no Santa

Na edição conjunta dos dias 5 e 6 de março do Jornal de Santa Catarina, na
seção de Política, tem destaque sobre a mulher a reportagem “É cor de rosa choque”.
Assinada por Patrícia Lima, trata de como a nova presidenta da Câmara de
Vereadores de Balneário Camboriú imprimiu seu estilo extravagante ao Legislativo.
Depois de descrever como é o ambiente da Câmara, a repórter brinca com a situação:
“As características descrevem, obviamente, mais uma das invenções dos fabricantes
de brinquedos para recriar a casa da Barbie, certo? Errado!”. Como parte central da
matéria, evidencia-se o novo padrão de cor adotado como uma conquista da parte
feminina em um ambiente sempre tão ligado ao masculino. Apresenta ainda o
argumento da presidente de que a cor escolhida não pode ser associada a nenhum
partido. O box intitulado “Decoração não agrada a todos”, traz declarações do
vereador João Koeddermann, que não concorda com as mudanças, mas “ele garante
que não vai encabeçar nenhuma ação judicial contra os uniformes e os demais objetos
cor-de-rosa espalhados pela câmara”. Para ilustrar a matéria foram utilizadas muitas
fotos. A imagem da presidente e dos funcionários ao fundo ocupa grande parte da
página 8, além de outras quatro mostrando em detalhe os uniformes e objetos do
local.

O tema apareceu de novo no dia 8. Mesmo sendo o Dia Internacional da Mulher,
não há nenhuma menção à data na capa. Nas páginas internas, o jornal trouxe a
matéria “Múltiplas razões para comemorar o dia 8 de março”. Assinada por Giselle
Zambiazzo, apresenta uma comparação da vida de quatro mulheres de gerações
diferentes, com foco no modo que cada uma encara a sua vida e os motivos para
comemorar o dia da mulher. São colhidos depoimentos de Roseli Miranda da Silva,
39 anos, que declara: “Sensível que nada. Mulher é pau para toda a obra. Hoje em
dia a gente não espera mais pelo homem para conseguir as coisas”. Também o
depoimento de Sheila Chequetto, 15 anos: “Minha mãe é o melhor exemplo que
posso ter na vida”. Já Guiomar Buzzi, 61 anos, tem como lema: “A família é a razão
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da luta de uma mulher”. E por fim, Carolina Fernanda Adão, 4 anos, que já apresenta
muitas características femininas. O foco geral da matéria é mostrar a mulher em
diferentes fases, além de sua relação com os homens em cada uma delas.

No mesmo dia, no caderno de Lazer, “Poetisas das Máquinas” tratou de
concurso de poesia alusivo ao Dia Internacional da Mulher organizado por empresas
têxteis catarinenses. O texto enfatiza a idéia de que a atividade é uma forma das
mulheres expressarem seus sentimentos. Algumas páginas depois, o leitor pôde
encontrar na “Agenda” diversas atividades relacionadas ao dia internacional da
mulher.

O Dia Internacional da Mulher foi tema também de informe comercial. O
suplemento apresentava, além de muitas propagandas, dicas de saúde e bem-estar
para as mulheres.

A contracapa – que sempre apresenta um personagem do Estado – trouxe,
nesta edição, a história de Kátia Silene Huepers, 32 anos, “que encontrou a realização
em um ambiente dominado por homens”. O texto enfocava o fato da entrevistada
ser moto-taxista.

No dia 9, na editoria de Política, p. 5, “Lula diz que mulher não deve ter pressa
ao chegar ao poder” registra a gafe cometida pelo presidente, ao dizer que as
mulheres devem ir devagar “com essa pressa de poder”. Na p. 10, “Flores, perfumes
e atividades físicas no dia das mulheres”, detalhou como foi o dia da mulher no
Vale, mostrando atividades em Blumenau e Itajaí, desde entrega de flores e perfumes
à atividade ligadas ao bem-estar da mulher. Ainda nesta edição, o Santa trouxe a
enquete: “O que as mulheres tem para comemorar seu dia?”. Curioso é o fato de a
pergunta ter sido publicada um dia depois da data comemorativa.

No dia 10, o artigo “A mulher avança”, assinado pela pesquisadora de
comportamento humano Cíntia Lopes apresenta dados gerais sobre a condição
feminina e faz um panorama dos papéis desempenhados pela mulher dentro da
sociedade, e como ela vem vencendo diversos desafios.

De forma geral, nas edições analisadas, notou-se que o material relacionado
ao Dia Internacional da Mulher não teve espaço significativo. Apesar disso, os
textos publicados apresentaram bom conteúdo, com matérias bem diversificadas.

AN: menções contidas e lugares-comuns na abordagem

No dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, A Notícia ocupou
parte da página A7 com artigos sobre as conquistas e principalmente as injustiças
sofridas pelas mulheres. No primeiro deles, a advogada Karla Adami Bornholdt
dizia que, quando as mulheres estudam trabalham e tornam-se chefes de família
“os filhos são bem nutridos, a mortalidade infantil cai e aumenta a escolaridade da
família”. Além disso, pesquisas mostram que mulheres na busca por um emprego
precisam demonstrar maior competência ainda que seu grau de instrução seja o
mesmo de candidatos do sexo masculino. Outra pesquisa mostrou que empresas
com um número maior de mulheres no comando lucram até 35% mais.
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Karla acredita que precedentes históricos são, também, a causa de mulheres
estudarem mais tempo e ainda assim serem submetidas a salários inferiores é menos
incômodo contratar homens, pois eles não compartilham das mesmas preocupações
com os filhos e o lar. Segundo ela é função dos órgãos públicos disponibilizar
“creches, escolas em período integral, casa de atendimento aos idosos e doentes”
para tentar reverter essa situação.

Dando seqüência, a senadora Ideli Salvatti pediu aos homens que se coloquem
no lugar das mulheres que, mesmo melhores preparadas recebem menos para
desempenhar a mesma função que muitos homens e são vítimas de piadinhas
preconceituosas. Segundo pesquisa do IBGE Santa Catarina é líder nesse tipo de
discriminação com uma média de R$ 400,00 a mais nos salários masculinos.

“Diferenças, avanços e protestos” foi uma das manchetes de capa de A Notícia
no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O AN iniciou sua homenagem às
mulheres com artigos variados no caderno de opinião, o primeiro deles discorria
sobre os avanços femininos, as diferenças salariais entre homens e mulheres e a
falta de representação política feminina.

Em “O resgate da dignidade da mulher”, o advogado e mestre em Direito
Comparado pela Universidade de Colônia na Alemanha, Carlos Adauto Virmond
Vieira, falou sobre a aprovação de reformas no Código Penal brasileiro que
favoreceram a mulher. Essa reforma exclui, por exemplo, o adultério da lista de
crimes contra o casamento. Vieira citou também que, desde a invenção da pílula as
mulheres passaram a se impor. Inicialmente, de forma um tanto quanto radical, no
entanto hoje elas se posicionam de maneira bastante prudente em busca de
equidade de direitos. Igualdade essa presente no Novo Código Civil de janeiro de
2002 que suprimiu, por exemplo, as diferenças entre homens e mulheres no que
diz respeito à pensão alimentícia.

Eliane Rebelo (vice-prefeita de Itajaí) em seu artigo para o AN, além de “bater
na tecla” da discriminação salarial, citou o preconceito de gênero em militância
política. Santa Catarina, por exemplo, elegeu apenas 3,08% de prefeitas em todo o
estado na última eleição, estando por tanto, abaixo da média nacional. A vice-
prefeita encerrou seu artigo requisitando maior participação política feminina,
conforme o esperado.

Em seqüência aos artigos da página A3, Samantha Buglione em “Uma boa
moeda” discursou sobre a 49ª sessão da Comissão do Status da Mulher das Nações
Unidas (CSW) que iniciou em 28 de fevereiro em Nova York. Nessa comissão os
EUA “com o explícito apoio do Vaticano” decidiram excluir a autonomia reprodutiva
e o aborto de possíveis debates e incluíram resoluções como o tráfico de mulheres
e condição econômica das mesmas.

Segundo Samantha: “O aborto é, sim,uma moeda de negócio”, ela vê a não
permissão como uma imposição de valores assim como a preocupação com o tráfico
de mulheres e explica: “Uma pseudo preocupação com o tráfico está na verdade,
maquiando o moralismo sobre a prostituição e a política anti migratória”. Na página
que iniciava as matérias, falou-se basicamente sobre sensibilidade feminina. Dicas
de como tratar a TPM, declarações de mulheres distintas ao redor das páginas e
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uma sessão sobre o que as supostamente mulheres precisam.

As primeiras duas matérias contaram com a explicação da sexóloga Maria
Inês que falou basicamente sobre tensão pré-menstrual e diferenças
comportamentais entre homens e mulheres. Maria Inês mencionou os já conhecidos,
“reflexos culturais e comportamentais” para tentar explicar as variações de gênero.

Ainda na mesma página, “Ciência explica as diferenças” confirmou através
de estudos realizados nos EUA que, tratando-se de um mesmo assunto, o cérebro
masculino reage com mais racionalidade enquanto que as mulheres recorrem à
emoção. Uma segunda pesquisa constatou que a maioria dos homens “preferem
mulheres com funções subordinadas à deles”.

Kelly Muller, na página seguinte, falou sobre a pretensão do presidente Lula
de sancionar a lei de alteração do Código Penal de 1940, pondo fim ao já mencionado,
adultério como sendo crime contra a honra e ao perdão em casos de estupro em que
o agressor casa-se com a vítima.

O advogado Carlos A.V. Vieira disse que tais leis eram baseadas em costumes
e princípios do fim do século XIX. Segundo ele, o código necessita ainda de outras
mudanças, tais como a legalização da prostituição.

O AN finalizou as comemorações do dia da mulher com mais uma matéria
sobre as mulheres no mercado de trabalho. Salientando a competitividade, a matéria
contou como destaque de Lamara Alves Maciel, gerente de uma empresa de
telemarketing em Florianópolis onde 70% dos funcionários são mulheres.

O fato de A Notícia ter mencionado o Dia Internacional da Mulher somente
nos dias 7 e 8 durante o período de análise, que foi de 6 a 10 de março, não diminui
em nada a enfadonha repetência no contexto das matérias. Em praticamente todos
os artigos e depoimentos, falou-se muito sobre a mulher batalhadora que luta para
ocupar um lugar de respeito no mercado de trabalho e na sociedade, que luta contra
o preconceito e a favor da equidade. Pode não ter sido essa a intenção, no entanto,
os belos e manjados discursos, sobrepostos a abordagens preconceituosas e
pessimistas esmigalharam qualquer tentativa de sucesso com as publicações. Foi
possível destacar um outro contraste: enquanto um advogado “bem intencionado”
estava disposto a pugnar em causa das profissionais do sexo, os EUA “cristãos até
o último” optaram por não entrar em confronto com o Papa sobre a questão do aborto.

Criatividade no comercial e mesmice no editorial no DC

A edição de 6 de março do Diário Catarinense, domingo que antecedeu o Dia
Internacional da Mulher, trouxe chamada de capa do suplemento “Donna DC”.
Sob o título “Nos passos das precursoras”, a capa do caderno traz a imagem de
Thereza Tang, a primeira juíza de Santa Catarina. Nas páginas internas, o espaço
intitulado “Gente” é ocupado por matéria que trata de Hilary Swank, atriz que
conquistou seu segundo Oscar pela participação em “Menina de Ouro”. Nas duas
páginas seguintes, o leitor encontra o perfil da professora Olga Schaeffer, primeira
mulher a dirigir o Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. A repórter Jane Dutra
conta que “ela precisou lutar mesmo para conciliar planos profissionais e projetos
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pessoais. Igual a grande parte das mulheres de hoje, debateu-se em dúvidas sobre
o momento de ter filhos”. A utilização de comparativo entre Olga e as mulheres em
geral ocorre em mais um trecho: “Embora alguns outros passos ainda precisem ser
dados, a vida da professora ilustra o espaço alcançado pela própria mulher na
sociedade. Preconceito, por exemplo, não cabe mais na sua vida”.

As páginas centrais do caderno foram ocupadas por relatos de mulheres bem
sucedidas. Sob o título “Doutora em coragem”, o leitor conhece a história de
Wladyslava Wolowska Mussi que na década de 40 e durante 15 anos foi a única
médica atuando em Florianópolis. Além de descrever sua carreira, o jornal trouxe,
com o exemplo de Wladyslava, a tão comentada jornada dupla das mulheres: “Antes
de sair para o trabalho, definia com a empregada todas as funções do dia e ainda
encontrava tempo para auxiliar os três filhos nas tarefas escolares e orientá-los”.
Na mesma página, o texto que apresentou Tereza Bustamante – primeira mulher a
presidir a Câmara de Comércio Exterior das Indústrias de Santa Catarina – também
deu espaço à vida familiar da entrevistada: “não abre mão do lazer e da família”.

O leitor conhece ainda através do “Donna DC”: Maria Shirley Donato, terceira
mulher no Senado; Maria de Fátima Martins, primeira major do Estado; Otília
Fialho, primeira mulher a obter a carteira Nacional de Habilitação em Santa
Catarina; e Thereza Grisólia Tang, primeira juíza e depois desembargadora do
Estado.

No dia 8, na editoria de Política, o leitor foi surpreendido pela imagem de
uma rosa no meio da p. 11. Estaria relacionada à matéria intitulada “Presidente
destaca papel das mulheres”? Ou seria uma brincadeira relacionada ao título
“Presidente receberá ‘Oscar Gay’”? Na página seguinte, mais flores, mas a resposta
às ilustrações só aparece na página 13: uma propaganda das Lojas Base
acompanhada da frase “Além de flores, você merece alguém que te entenda”. Já na
editoria de Geral, o jornal decidiu deixas as flores de lado e publicar textos
relacionados à data comemorativa. Na p. 28 trouxe, sob o título “Camponesas
denunciam a violência”, que “o Movimento das Mulheres Camponesas, com o apoio
de outros movimentos sociais, fechou ontem, durante 30 minutos, o acesso Plínio
Arlindo De Nes, que liga Chapecó à BR-282”. O texto explica que um dos objetivos
do ato era denunciar a violência e a discriminação que as mulheres sofrem. O leitor
pôde conhecer a realidade dessas mulheres através de depoimentos e box intitulado
“Caos rural”. As informações publicadas explicam a escolha do título. Entre outros
dados, o DC apresentou, segundo pesquisa do Movimento das Mulheres
Camponesas, que “14,9 % das entrevistadas já foram espancadas pelo marido ou
namorado” e que “34% foram humilhadas por serem mulheres agricultoras”.

Na p. 29, sob o título “Vaidade e batom na Polícia Militar”, o jornal analisou o
crescimento do número de mulheres nos quartéis através de dados e declarações.
Publica ainda o dia-a-dia dessas mulheres e suas aspirações, dando ênfase ao fato
destas não perderem costumes femininos. É o que se pode perceber no título
“Andréia diz que não perdeu a feminilidade” e no trecho: “Antes de iniciar a rotina
de trabalho, ela não descuida do visual e mantém a vaidade ao arrumar o cabelo e
usar o batom”.

No dia 9, o DC trouxe chamada de capa: “Mulheres não devem pensar logo
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na Presidência, diz Lula”. Nas páginas internas, além da matéria de que trata a
chamada, as mulheres aparecem em outros dois textos que relatam manifestações
no Estado e em São Paulo.

De maneira geral, pode-se dizer que o Diário Catarinense apresentou, nos
dias analisados, uma atenção especial às mulheres. O caderno “Donna DC” foi um
exemplo de bom material. Textos bem escritos, fotos bem feitas, diagramação
impecável. Nestes e em outros textos, fica clara a preocupação de entrevistadas e
repórteres com o preconceito. Mas este MONITOR DE MÍDIA pergunta: será que
não é possível produzir material sobre o Dia Internacional da Mulher sem enfatizar
que mesmo bem sucedidas ainda dão atenção à família? E quando ocupam cargos
que historicamente foram de homens precisa-se afirmar que não perderam sua
feminilidade? Não estaria também aí implícito algum preconceito?
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Edição 66 – 29/03/2005

Leitores espremidos entre comércio
e religiosidade

 

  Páscoa é uma época de congraçamento, de reflexão sobre a vida e de
recolhimento pessoal. Certo? Bem, nem sempre. Principalmente, nos jornais
catarinenses. A cobertura da semana que antecede o domingo de Páscoa e a própria
data revela que as redações deram tanta importância ao aspecto religioso quanto
aos lucros que a efeméride gera. Este MONITOR DE MÍDIA acompanhou as edições
de A Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina de 20 a 29 de março.
Confira!

Afogando em ovos e em números

A matéria de André Lückman que abriu o caderno de Economia de A Notícia
no domingo, dia 20, tratava das 110 variedades de chocolates disponíveis no
mercado, o aumento nos preços de 20% com relação ao ano anterior e da variação
deles de um estabelecimento para outro. Mesmo com os aumentos, os
supermercados aumentaram seus estoques em 10%, empresários estavam à espera
da melhor páscoa dos últimos dez anos e apostando nas ofertas de última hora.

Destaque também no caderno de Economia para a produção artesanal em São
Bento do Sul. Já Cristiano Escobar Maia escreveu sobre a variação de preços de
um local para outro e a dica foi, sem dúvida, pesquisar os preços.

Encerrando as matérias sobre a Páscoa e “deixando de lado o significado
religioso da data”, Aline Machado Parodi entrevistou endocrinologistas e
nutricionistas falando sobre os benefícios e malefícios do consumo de chocolate. A
psicóloga Silvana Martani falou sobre o prazer de comer chocolate, a matéria contou
com uma tabelinha com os diferentes tipos de chocolate.

No dia 21, a Ostermarkt, feira pascal de Pomerode, dividiu espaço com a missa
de ramos no caderno Geral do AN. A feira atraiu turistas e terminou no dia 27 com
o acendimento de uma fogueira alusiva à renovação do espírito. Já a Missa de
Ramos transcorreu ao ar livre em Joinville reunindo cerca de cem fiéis.

Neste mesmo dia na página A8, foi publicada matéria sobre o pronunciamento
feito no dia anterior pelo cardeal-arcebispo Geraldo Majella Agnelo em Salvador.
O arcebispo e também presidente da CNBB condenou o aborto, a eutanásia e a
realização de pesquisas com células embrionárias. Segundo ele, isso significa matar
inocentes assim como morreu Jesus Cristo.

Ainda no dia 21, A Notícia relatou a benção do Papa que iniciou a celebração
da Semana Santa. João Paulo II apareceu rapidamente na janela de seus aposentos
e acenou para a multidão com um ramo de oliveira. Sua mensagem foi lida por um
arcebispo.
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Na terça-feira (22/03), o AN fez uma breve publicação sobre a concorrência
entre supermercados para garantir lucratividade nessa páscoa. Com um aumento
de 20% nos preços com relação ao ano anterior, as grandes redes lançam promoções
e financiam as compras.

No dia 23, Dom Titto Buss, bispo emérito de Rio do Sul, contribuiu com o
artigo: “Aos pés da cruz” que relatava o sofrimento dos discípulos perante a
crucificação de Cristo. O bispo fez ainda, um comparativo com o sofrimento à que
são submetidas as pessoas hoje, concluindo: “O sofrimento suportado com amor
purifica e une mais a Jesus”.

Em destaque, a página A4 foi destinada à venda de peixe estimada para a
sexta-feira santa. As matérias mostravam a estimativa de crescimento nas vendas
dos supermercados, como a estiagem favoreceu os pescadores, os cuidados na
compra e também duas receitas. Voltada à Economia, a matéria enfatizava a
comercialização de peixe em Florianópolis e Itajaí, duas cidades que contaram com
uma supersafra

Alternativas para quem desejou comprar peixe de água doce e gastar pouco
foram as feiras de pescados em Lontras, Chapecó e Lages, como mostrou o AN da
quinta, 24.

A sexta-feira santa foi marcada por passeatas religiosas e pacifistas encartadas
na página B8 de A Notícia. Dom Murilo Krieger celebrou na quinta em
Florianópolis a missa de lava-pés. Obteve-se destaque também para o significado
da sexta santa e da Páscoa para diferentes religiões.

No sábado, 26, A Notícia destacou as encenações da paixão de Cristo e as
manifestações de fé por todo o estado. Os espetáculos em sua maioria foram
encenados no alto de morros com típicas procissões seguindo os atores até o lugar
da “crucificação”.

No caderno de Economia, a página A9 continha as surpresas e decepções das
redes de hotelaria no litoral norte nesse feriado. Na mesma página, falou-se sobre
o reforço do estoque dos supermercados.

A carta de Natal Marchi publicada no AN de 27 de março falava sobre o
individualismo atual. Citando passagens bíblicas, o autor falou da incoerência
humana e terminou desejando paz e que todos zelem pela paz uns dos outros. Na
página seguinte, Dom Orlando Brandes e o pastor Manfredo Siegle discorreram
sobre o significado da Páscoa.

Na segunda-feira, 28, um dos destaques do AN foi a benção de Páscoa do
Papa. João Paulo II emocionou os fiéis com sua saúde muito debilitada e, pela
primeira vez, não conseguiu pronunciar uma só palavra no encerramento das
celebrações pascais assim como na abertura.

De maneira geral, a cobertura de A Notícia foi equilibrada, não cansando os
leitores quando o assunto era a celebração da Páscoa. O jornal de Joinville
concentrou suas matérias nas páginas de Economia e com a aproximação da sexta-
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feira santa a proposta foi mesmo “vender o peixe”. Como era de esperar, as notícias
do Vaticano tiveram espaço privilegiado, desta vez, reforçadas pela atenção à
fragilidade da saúde do Papa. Mesmo apesar disso, os artigos de opinião foram em
sua maioria alusivos ao Dia Internacional da Água e aos casos do Mal de Chagas
no estado.

Equilíbrio entre comércio e religião

No Jornal de Santa Catarina, na edição dos dias 19 e 20 de março, as campanhas
comercias já estão voltadas aos temas da Páscoa. Além disso, a edição trata do
assunto na seção “Almanaque do Vale”. Assinada por Jaime Avendano, traz no
espaço intitulado “Há 30 anos no Santa” o texto “Pode faltar peixe na semana santa”
que mostra a situação do pescado em Blumenau na década de 70, referente ao
consumo de peixe na semana que antecede a Páscoa. No dia 21, o jornal traz na p.
4, a matéria “João Paulo saúda Fiéis” relata que o Papa, ainda se recuperando de
cirurgia, não celebrou a missa do Domingo de Ramos pela primeira vez, mas
apareceu na janela do terceiro piso na sua moradia e deixou uma mensagem de
bênção aos fiéis. Seguindo na página, a retranca trata do tradicional caminho
percorrido pelos fiéis em Jerusalém, o que marca o início da Semana Santa.

Na edição do dia 22, no caderno de Economia, “Projeto leva peixe à mesa dos
Itajaienses”, apresenta a parceria da prefeitura com a iniciativa privada, para que
as famílias de baixa renda e moradores da zona rural possam manter a tradição de
não ingerir carne vermelha na semana que antecede a Páscoa. Assinada por Camila
Kniss e ocupando toda a página 6, mostra ainda que o projeto Peixe nos Bairros
levou espécies de peixes e frutos do mar ao preço de custo para a população.
Acompanhando a matéria, o leitor encontra o box “Iniciativa desagrada
comerciantes”. O texto traz que os comerciantes se dizem lesados pelo projeto,
afirmando que as vendas desse início de semana santa foram as piores já feitas,
apesar de não haver nenhuma declaração. Ainda no caderno de Economia, na p. 10,
sob o título “Lojistas apostam no consumidor de última hora”, aparece a expectativa
da venda nos últimos dias que antecedem a Páscoa. Segundo Nilson Coelho, que
assina a matéria, isso se daria por dois fatores: o calor e o início das aulas. No
Informe Econômico, a colunista Ana Paula Bandeira traz sob o título “Isca Natalina”,
os gastos em Blumenau com a decoração de Páscoa. Para justificar o fato, publica
declaração de José Eduardo de Almeira, secretário do Turismo e Desenvolvimento
da cidade: “A decoração de Páscoa cria expectativas para o Natal”.

No dia 23, no espaço “Imagem do Santa”, o leitor encontra foto de Gilmar de
Souza intitulada “Desfile de Páscoa alegra crianças”. A legenda explica que
“Coelhos saíram da toca ontem à noite e anteciparam a alegria da Páscoa para
centenas de crianças na Rua XV (...)”. Na edição do dia seguinte, no caderno de
Economia, “Páscoa sem uruguaios para o Vale”, mostra números da ocupação
hoteleira no litoral catarinense e explica porque, apesar dos feriados no Uruguai,
as reversas são de brasileiros.

No dia 25, a capa do jornal já tem três chamadas relacionadas à Semana Santa:
“Olha o peixe”, “Lava pés resgata a importância da humildade” e “O Rappa em
Porto Belo só toca depois da meia-noite”. A primeira remete à p.9, mas a matéria
relacionada à chamada - “Bacalhau pesa no bolso do Blumenauense” - está na p.6.
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O texto do caderno de Economia, assinado por Nilson Coelho, mostra que devido
ao alto preço do bacalhau, os consumidores preferem outras espécies de peixe mais
baratas. Já na editoria de Geral, o destaque foi a tradicional missa de lava-pés. A
repórter Marilene Rodrigues, com o título “Lava pés dá lição de humildade”, mostra
a origem do ato e foca a missa na Catedral São Paulo Apóstolo. Na mesma página,
o jornal presta um serviço ao leitor, publicando um box com horários de
supermercados, comércio em geral, bancos, escolas, hospitais, transporte e até coleta
de lixo. No caderno de Lazer, “O Rappa tocará só depois da meia noite”, apresenta
que o show no Café Pinhão, em Porto Belo, começará só depois da meia-noite em
respeito à Sexta-feira Santa.

Na edição de fim de semana, o leitor encontra foto do Papa ocupando boa
parte da capa, com a chamada “Sob as bênçãos de João Paulo II”, que indica as
páginas 16 e 17. Em todo o espaço de opinião, nas ps. 2 e 3, reflexões sobre a Páscoa
e seus significados. Ainda na p. 3, na “Imagem do Santa”, mostra o ovo de 6 metros
e 1,6 toneladas feito na Bélgica. As páginas 16 e 17, indicadas na chamada, são
totalmente dedicadas à “Fé e Religiosidade da Páscoa”. A matéria “Carta consente
perdão a fiéis”, de Gisele Zambiazzi, conta sobre o documento que propõe remissão
de faltas para pessoas que freqüentaram o Santuário de Azambuja, na cidade de
Brusque, durante os festejos de 100 anos do santuário. Na p. 17, “Encenações
assinalam a Sexta-Feira Santa”, as tradicionais encenações durante a Páscoa nas
igrejas aparecem, com foco na via sacra na Rua XV e na Catedral São Paulo Apostolo,
em Blumenau. “Papa fica de fora das comemorações de Páscoa”, apresenta que é a
primeira vez, em 27 anos de papado que João Paulo II nomeou cardeais para
representá-lo na semana santa. Além disso, Santa traz um box – “Saiba mais” -
explicando a indulgência na religião católica e outro - “Programação” - com os
principais dias de comemorações dos 100 anos do Santuário de Azambuja. Ainda
em uma pequena nota, indica a visita ao site do Santa para mais informações sobre
a Páscoa.

Na edição do dia 28, há somente a referência ao feriado em “Feriadão termina
com quatro mortes na BR-470”, publicada no caderno Geral. Assinada por Jéferson
Baldo, mostra os índices de acidentes no feriado e neste ano na BR-470, na altura
do trecho que corta o Alto-Vale.

A cobertura do Santa, no período de análise – 20 a 28 de março –, deu destaque
à Semana Santa e à Páscoa. Além disso, pode ser vista tanto pelo lado comercial
quanto pelo religioso e apresenta um equilíbrio entre esses enfoques. No primeiro
aspecto, as campanhas publicitárias do jornal foram relacionadas à data, mantendo
um mesmo ritmo durante todo o período. Considerando as matérias de economia, o
jornal focou a venda de peixe por menos custo ao consumidor (servindo como serviço
de utilidade pública) e a venda dos tradicionais chocolates de Páscoa “em cima da
hora”.

Já em seu lado religioso, acompanhou durante toda a semana a prática e
tradição católica da data, mostrando o desenrolar das cerimônias no Vaticano e no
resto do mundo católico. Só não houve citação à Páscoa segundo outras religiões
(se elas comemoram ou não, como passam essa data com a tamanha influência do
mundo católico), criando certa exclusividade da Igreja Católico neste período.
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Paixão por vendas e explicação da data

No Diário Catarinense, as primeiras matérias relativas à Páscoa estiveram
restritas às páginas de Economia. No dia 20, sob o título “Ovo artesanal aumenta
renda” o leitor encontrou que “A chegada da Páscoa não movimenta apenas as vendas
de ovos em supermercados e lojas especializadas. Muitas pessoas e pequenas
empresas garantem renda extra nessa época do ano com produção caseira de
chocolate”. No dia 23, o aumento do lucro também foi o foco da matéria “Hotéis de
luxo lucram com a Páscoa”. O texto aponta que “O feriado prolongado de Páscoa
gera expectativa no trade turístico com relação à movimentação no Litoral
catarinense (...)”. No dia seguinte, o fim dos estoques de chocolate e a venda de
peixes apareceram na p.18. O texto traz que “Algumas redes devem zerar os estoques
de ovos de chocolate no sábado e projetam crescimento das vendas entre 10% e
15%”. Além de outras informações sobre as vendas, o leitor pode ver, em box, uma
pesquisa feita pelo Adocon com 18 produtos e seus preços em cinco supermercados.
No dia 25, a movimentação das peixarias ganhou capa e, nas páginas internas “Preço
do camarão aumenta venda” aponta que “muita gente aproveitou a quinta-feira
para comprar frutos do mar para o cardápio da Sexta-feira Santa”.

O caráter religioso da data só foi aparecer nas páginas do DC no dia 26. Então,
além de duas chamadas e foto de capa, o assunto ganhou as páginas 4 e 5, destinadas
ao material mais importante da edição. Ocupando a p. 4 o leitor encontrou relatos
sobre as encenações em diversas cidades do Estado: em Joinville, o ritual que
envolve o Círio Pascal; em Lages, a peregrinação de um casal no Morro Grande
para agradecer a recuperação da filha; a procissão em Criciúma; e a tradição da
colheita de marcela em Chapecó. Na p. 5, a movimentação em Santa Catarina ainda
aparece em matérias sobre as encenações em São José e Florianópolis. Apesar disso,
o assunto que teve mais destaque nesta página veio da Cidade do Vaticano: “Cristãos
de todo o mundo lembraram a morte de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, e um
cardeal de alto escalão fez o possível para tranqüilizar os católicos, afirmando que
o Papa João Paulo II continua lúcido, apesar de seu estado físico extremamente
frágil”. O leitor ainda encontrou a movimentação em Aparecida e penitentes filipinos
que se pregam pra representar Jesus Cristo em sua agonia. Mesmo com o destaque
dado às celebrações, uma página de Economia ainda tratava das vendas motivadas
pela Páscoa. Sob o título “Apesar do feriado, comércio fatura”, a matéria mostra o
movimento nos supermercados do Estado e traz declarações de alguns clientes
sobre os problemas e as vantagens de deixar as compras para última hora.

No dia 27, nem economia, nem encenações. O que ganhou espaço na p. 31
desta edição foi “A origem das celebrações de Páscoa”. Num texto simples e em
tom didático, a repórter traz que “Segundo a tradição cristã, Jesus, que era judeu,
também estava se preparando para a Páscoa judaica. A ceia que teria comido com
seus discípulos na quinta-feira, antes de ser preso, teve para eles conotação de
comemoração pascoal”. A matéria explica o que significava a Páscoa para os judeus
e o que representa para os seguidores de Cristo. O uso de símbolos como os ovos e
o coelho também foi explicado, além da utilização de óleo e luz nas celebrações da
Semana Santa. O leitor ainda pôde conhecer, através de box intitulado “Os fatos”,
as evidências históricas sobre Jesus Cristo.
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A importância dada ao lado comercial das datas comemorativas, muitas vezes
deixando de lado seu verdadeiro sentido, já é comum. Sendo uma prática já
incorporada pela sociedade não era de se esperar que os jornais ficassem imunes a
esse processo. Assim, explica-se a escolha da editoria de Economia para as matérias
relativas à Páscoa na Semana Santa. É claro que as manifestações de fé dos
catarinenses não ficaram sem cobertura, mas a tendência foi concentrar atenção às
encenações.

O diferencial desse contexto, no DC, foi a matéria publicada no dia 27, que
trouxe a origem das celebrações de Páscoa. Uma pauta que poderia parecer
desnecessária para alguns editores, mas que oferece informações interessantes para
o leitor, uma vez que detalha a própria razão da existência da comemoração e de
seus símbolos. Mas aí também encontramos um problema: todas as explicações
dadas pela repórter são baseadas nas definições feitas pela Igreja Católica. Será
que DC não deveria trazer se há comemoração da Páscoa em outras religiões? Até
mesmo para contemplar outras parcelas do leitorado?
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Edição 67 – 15/04/2005

EXTRA! Todos erraram e a inocência
predominou

 

  Ao contrário do que os mais diversos veículos de comunicação anunciaram,
Joseph Ratzinger e a Opus Dei venceram a disputa pelo mais alto cargo da Igreja
Católica. Está certo, os cardeais afirmam que não são eles quem escolhe o Papa, é o
Espírito Santo. Se assim é, a imprensa internacional deveria orar na próxima vez.

Emissoras de rádio e televisão e veículos impressos ouviram especialistas do
mundo todo e não houve uma previsão unânime. Houve, sim, nos dias que
antecederam o conclave, unanimidade na negação da candidatura do cardeal alemão.
As justificativas foram idade avançada e o desejo dos italianos de reaver o poder
havia quase 27 anos nas mãos do seu antecessor polonês.

Em Santa Catarina, o jornal A Notícia do dia 18 de abril, segunda-feira,
disparou para todos os lados, mas os tiros passaram longe. A retranca “Conclave
deverá durar de três a quatro dias, dizem vaticanistas” já começa com uma previsão
que não se cumpre (em menos de dois dias a escolha foi concluída, demonstrando
que já havia uma negociação prévia bem resolvida). E as fontes, responsabilizadas
pelas informações incorretas, já que a edição do jornal multiplicou o seu número,
sem optar por uma linha ou tendência, disseram o que pensavam, sem compromisso
com acerto ou com informação que prestasse serviço ao leitor interessado em
acompanhar de forma orientada a escolha do novo Papa.

Na edição do Diário Catarinense e do Jornal de Santa Catarina do dia 19 de
abril, terça-feira, a reportagem única do enviado especial Rodrigo Lopes traz um
quê de inocência frente às negociações políticas que envolvem a escolha do Sumo
Pontífice. O repórter prefere se envolver na ingenuidade popular dos que, enrolados
em bandeiras, não tiravam os olhos da chaminé à espera da fumaça branca
acompanhada da notícia de um Papa brasileiro.

Ignora-se, em todas as edições, o verdadeiro significado da palavra conclave,
que é mais do que a denominação de reunião de cardeais. Conclave significa “com
chave”, e tem no Português uma palavra equivalente, “conchavo”.

Venceu a disputa, é claro, com base em negociações que vêm de muito antes
do falecimento de João Paulo II, a ultradireita católica, representada numa corrente
autodenominada Opus Dei, obra de Deus. É preciso tirar os olhos do céu e colar o
ouvido na porta de Benedicto, ou Bento XVI, o novo Papa.

  Publicidade se aproxima perigosamente do Jornalismo

  O Jornal de Santa Catarina e o Diário Catarinense acompanharam as
transações na venda das Lojas Base com informações das assessorias das empresas
envolvidas. No dia 1º de abril, o diário de Blumenau trouxe matéria intitulada
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“Base cancela tentativas com Casas Bahia”. No dia seguinte, é a vez de DC publicar
a “reviravolta na venda”. “A novela da Rede Base” começou no dia 21 de março. Na
edição conjunta de 2 e 3, o Santa trouxe “Magazine Luiza compra Rede Base e
Lojas Madol”. No DC, essa informação apareceu no dia 4. Para fechar a cobertura,
os dois jornais ainda publicaram entrevista com o proprietário da rede em disputa.

Mas essa não foi a única empresa que recebeu atenção dos jornais do Grupo
RBS. A inauguração de uma nova loja das Casas Bahia apareceu em duas edições
do Santa (2-3 e 5) e do DC (2 e 5). Os textos continham informações que pareciam
ter sido retiradas de uma peça publicitária. Exemplo é o trecho “A nova Casas Bahia
contará com uma grande variedade de produtos (...)” e “a loja possui três pisos, é
totalmente climatizada e tem estacionamento próprio”. O diário da Capital trouxe
ainda no dia 6 matéria intitulada “Casas Bahia anuncia mais lojas em SC”. E a
empolgação com o comércio varejista não parou por aí. Matéria com dados otimistas
foi publicada no dia 10 no DC e dois dias depois, com algumas alterações, no Santa.
O texto, intitulado no DC “Guerra do varejo anima comércio”, veio com declarações
do diretor corporativo da Salfer, do presidente da Rede Koerich, do diretor de
marketing e vendas da Colombo e do diretor regional para a região Sul da Ponto
Frio.

O que chamou a atenção deste MONITOR DE MÍDIA é que todas as empresas
ouvidas são grandes anunciantes dos jornais, seja na compra de generosos espaços
publicitários seja no encarte de seus folhetos de ofertas. No Santa, em dez dias de
análise, foi possível encontrar duas propagandas da Koerich, cinco da Salfer e duas
da Colombo. Todos os anúncios ocupavam uma página inteira e eram coloridos. No
DC, a situação não é diferente: foram publicados onze anúncios que ocupavam
toda a página. As empresas que apareceram são as mesmas que ganharam voz na
matéria: Salfer, Koerich, Colombo e Ponto Frio. Seria isso uma grande coincidência?
Ou estariam os jornais deixando de lado o pressuposto de que a redação deve
trabalhar sem interferências do comercial?

Isso é que é imparcialidade!

Só não percebeu quem não quis: A Notícia torceu para que o Joinville Esporte
Clube (JEC) fosse à final do Campeonato Catarinense de Futebol. Tanto é que quando
a equipe local perdeu a vaga na decisão, o resultado heróico do Atlético de Ibirama
- que empatou a partida em 2 a 2, aos 45 do segundo tempo - foi desprezado pelo
jornal. No domingo, 3 de abril, A Notícia veio com “De repente, a festa na Arena
silenciou”, “Ele calou 10 mil vozes” e “Após o jogo, sobraram lamentações”. O
resultado vitorioso do time de fora foi silenciado, como se ele não tivesse vencido,
mas a vitória tivesse escapado ao JEC. A imparcialidade do AN voltou à tona na
edição do dia seguinte no novo suplemento ANEsporte. Na capa, a chamada “Quem
diria!”, referindo-se ao fato de que nenhum dos “favoritos” estava na final do
Catarinão.

Anúncios invadem matérias no DC

No início do mês de abril, os leitores do Diário Catarinense foram
surpreendidos com cadeiras, sofás e latas de tinta bem próximos das notícias que
liam. Sobre os objetos a frase: “Vem aí a maior mostra de arquitetura e decoração



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS292

de Santa Catarina”. Assim, num primeiro momento, não foi fácil diferenciar o que
era conteúdo jornalístico e o que era publicitário. Na edição do dia 4, por exemplo,
a assinatura do repórter na matéria “Santa Catarina no mapa da história” acaba
ficando abaixo do sofá que ocupa parte da página 12 e 29. No dia seguinte, o mesmo
tipo de anúncio se mistura ainda mais com o material jornalístico. O leitor encontrou,
no canto inferior esquerdo da página 20 uma lata de tinta e um pincel. Embaixo de
um box com informações sobre a Polícia Rodoviária Federal uma mancha de tinta
vermelha. Mancha que se repetiu ao lado do título e no meio da matéria “Rios
começam a se recuperar” da p. 21. A “pintura” das páginas acaba com a imagem de
um pincel sujo no canto superior direito da p. 21. As manchas são vermelhas,
chamativas, e facilitam um percurso com o seu olhar do leitor: da lata de tinta ao
pincel...

O jornal publicou anúncios semelhantes nos dias 2 (p.17), 4 (pp. 12 e 29), 5
(p.20) e 6 (pp.20-21). Criativa do ponto de vista publicitário, a campanha se destaca
das demais, mas provoca grande confusão no mar de informações que é uma página
de jornal. Isso porque interfere no conteúdo jornalístico, mistura-se a ele,
perigosamente.

Trocando as bolas

A Notícia de 20 de março, página A16. Na matéria que relatou a goleada do
São Paulo sobre o Marília no Paulistão, o jornal escorregou no texto. Confira: “E
como diz o refrão da música dos mineiros do Skank, ‘fácil, extremamente fácil’, a
partida...”. O Skank é mesmo uma banda de Minas Gerais, mas o refrão é dos
conterrâneos do Jota Quest... 

Mas que beleza de título!

Alguns títulos são verdadeiras pérolas nos jornais catarinenses. Alguns
desinformam, confundem, deformam a informação. Nesta edição, este MONITOR
pinçou apenas dois exemplos que, se não provocam gargalhadas, podem gerar risos
nervosos na redação. Exemplos do Diário Catarinense, em dias consecutivos: “Elias
anuncia venda da prefeitura” (6 de abril, p. 12); “Caldos de cana vão reabrir, mas
sob novas regras” (dia 8, chamada de capa).

Demorou, mas chegou!

A idéia já estava caindo de maduro: editar um caderno de esportes nas
segundas, com toda a cobertura do final de semana. A Notícia lançou o ANEsporte
no começo de março, em formato tablóide com 16 páginas, quatro delas em cores. O
caderno tem um cuidadoso projeto gráfico, com fartura de fotos e infográficos. Um
alento para os leitores no começo de semana.

Fora das bancas

O Jornal de Santa Catarina suspendeu a circulação do caderno O Litoral, que
saía às sextas-feiras, e trazia notícias sobre a porção litorânea do Vale do Itajaí. A
última edição do caderno de 8 páginas foi às ruas em 18 de março. Segundo nota de
redação do Santa, O Litoral deixou de circular “com o objetivo de reforçar o noticiário
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da região litorânea ao longo de todos os dias da semana”. Os leitores das cidades
cobertas pelo suplemento perdem um caderno semanal, mas ganham mais espaço
nas edições diárias do jornal blumenauense, explica a nota.
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Edição 68 – 29/04/2005

Bateu na trave! Cobertura
esportiva pisa na bola

 

A editoria de Esportes é uma das mais lidas. Mesmo assim, apresenta uma
seleção de bolas foras dos jornais. No espaço de uma semana de leitura, o MONITOR
DE MÍDIA destaca algumas características do noticiário produzido pelos diários
do Estado.

Espaço garantido

O esporte ainda mantém lugar cativo nas páginas dos jornais. Levantamento
realizado por esse MONITOR DE MÍDIA - entre 20 e 27 de abril - mostrou que os
jornais catarinenses dedicam, em média, seis páginas à editoria. As capas também
apontam a atenção dada ao esporte. O menor número de chamadas na capa ocorreu
no Jornal de Santa Catarina. E não foram nada menos do que quatro em oito dias.
Esporte vende jornal, e o tema é uma das vedetes nas bancas.

Matérias em cima de resultados

Pelo tempo verbal nos títulos – passado –, pode-se notar que a maior parte
das matérias esportivas é baseada apenas nos resultados. Não encontramos nos
jornais catarinenses previsões, projeções ou maiores detalhes que dêem ao leitor
uma visão mais ampla dos acontecimentos. Assim, os jornais pouco se diferenciam
de outros meios. Temos como exemplo, “Poucos viram a boa estréia do Avaí” na
edição do Santa no dia 25, com informações da vitória do time sobre o Ceará, jogo
que não pôde ser acompanhado pela torcida do Avaí. Mas o diário de Blumenau
não publicou que medidas foram tomadas com relação ao caso. Assim, relatando
apenas resultados, os jornais correm o risco de chegar às bancas com informações
velhas, que seus leitores já obtiveram através da TV, do rádio ou da internet.

Fôlego nos finais de semana

Nas edições de sexta-feira, os jornais apresentam quadros dos principais
eventos esportivos (servindo como uma programação para o fim de semana). A maior
parte das edições apenas aponta os adversários ou traz informações sobre os locais
das partidas. Nos sábados e domingos, os jornais reforçam o noticiário dos jogos e
competições do período. Já na segunda-feira, apresentam resultados, dando mais
destaque a finais e confrontos internacionais. Nas demais edições, fazem um
simples acompanhamento da movimentação esportiva.

Opinião, onde?

O que se percebe nas colunas de esporte dos jornais catarinenses é uma
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tendência a comentários que giram em torno da técnica e da tática de treinadores
das equipes. Apresentam ainda o desempenho de atletas na partida e de encontros
sociais que envolvam dirigentes ou nomes conhecidos da área. É o que se percebe
no trabalho de Roberto Alves, do Diário Catarinense, por exemplo. As notas, muitas
vezes, trazem apenas informações superficiais, nem mesmo podendo ser
consideradas resultado de uma análise sobre o fato. Exemplo da edição do dia 20,
intitulado “Compromisso”: “O Avaí cumpriu o que havia acordado com o atacante
Aílton. A partir do início da série B, sábado, o jogador estará de contrato novo (...)”.
A mesma linha é seguida por Cláudio Holzer que assina a “Passe Livre” no Jornal
de Santa Catarina.

Aqui, ó!

Maceió, de A Notícia, apesar de também trazer notas meramente informativas,
apresenta sua opinião de forma contundente. Pelo menos mais que os concorrentes.
Foi o que vimos no dia 22, no texto intitulado “Caxias”: “Nem o Real Madri, que
nada em dinheiro, se daria ao luxo de tamanha extravagância. Não me venham
com conversa (...) porque o rendimento nunca será o mesmo”. No dia 26, mais um
bom exemplo: “o Figueirense está pagando pelos mesmos erros que mostrou no
campeonato estadual. O ataque é fraco e sua defesa nunca esteve tão vulnerável”.

Colunistas esportivos ou comentaristas de futebol?

A semelhança entre o trabalho de Roberto Alves, Cláudio Holzer e Maceió é
o fato desses colunistas darem um espaço muito maior ao futebol. Assim, outros
esportes, em algumas edições, nem aparecem. Será que o catarinense não se
interessa por outras modalidades esportivas? Ou os comentaristas preferem guiar
seu trabalho por preferências pessoais?

Futebol, futebol, futebol.... e outros esportes

A predisposição dos jornais em enfocar “a paixão nacional” também aparece
nas páginas informativas. Em A Notícia, é tema de pouco mais de 62% das matérias
da editoria. Em dois dias do período analisado – 21 e 26 -, o futebol nem apareceu
na edição, dando espaço para outras modalidades como surf, vôlei, tênis, jet ski e
Fórmula 1. Um fato raro, raríssimo!

No Diário Catarinense, quase 72% da editoria de esportes é ocupada por
matérias sobre futebol. Além disso, esses textos são os primeiros que o leitor
encontra. Já no Jornal de Santa Catarina, esse índice chega a 86%. Nos oito dias do
levantamento, o diário de Blumenau publicou apenas seis matérias que não tratavam
de futebol.

Bola fora

No sábado, 2 de abril, os leitores dos três principais jornais do Estado
receberam a confirmação da gravidez da modelo e apresentadora Daniella Cicarelli.
De maneira curiosa, as matérias relativas ao assunto estavam na editoria de
Esportes. O Santa se ateve a uma pequena matéria, e tentou adaptar o assunto à
editoria ao apresentar a cartola: “Craque na maternidade”. Já DC e AN trouxeram
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o fato em meia página e com foto, com foco na gestante. O atacante do Real Madrid
ficou pra escanteio...

Apito final

No dia 27, os jornais apresentaram notas curtas do fim da gravidez de Cicarelli.
Nada contra noticiar a paternidade de um conhecido jogador de futebol, mas a
editoria não deveria ser outra? Afinal de contas, o que interessa aos leitores daquelas
páginas são matérias que tratem de esporte e não da vida pessoal dos jogadores.
Imagine se a editoria de Esportes fosse abrir espaço para cada gravidez relacionada
a craques... sobraria pouco espaço para a cobertura de treinos e jogos...
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Edição 69 - 13/05/2005

Campanha, anúncio e a atuação na
agenda local

 

 

Os jornais do Grupo RBS reforçam suas presenças na vida social das
comunidades a que se dirigem. A exemplo de outros anos, veiculam a campanha
institucional do conglomerado, publicam anúncios da casa e ainda repercutem a
exaustão fatos que movimentam a rotina local. Veja o que este MONITOR DE MÍDIA
observou na última quinzena.

Educar é relembrar e contar...

Utilizando-se dos veículos impressos que detém em Santa Catarina, o Grupo
RBS, através do Jornal de Santa Catarina e do Diário Catarinense, divulga sua
campanha “Educar é Tudo”. A partir das edições do dia 29 de abril, os jornais
passaram a dar espaço a material que tratava da educação das crianças – que foram
também o foco da campanha do ano passado. Através do título “Educar é...”, os
jornais apresentam matérias que complementam esta idéia, apresentando iniciativas
que visam alcançar o público infantil, como projetos de escolas, atividades,
acompanhamento especializado. Todos os textos levam um selo com dizeres como
do tipo “Brincar”, “Incentivar”, “Ouvir”, “Encorajar”. Estes selos, além de completar
a frase título, ajudam a firmar a idéia principal de cada matéria. Em seu conjunto
uma bela campanha, que além de agradar aos olhos, tem o objetivo de incentivar
os leitores a repensar a educação.

Uma tendência?

Mais uma vez, este MONITOR DE MÍDIA encontra, no Diário Catarinense,
publicidade invadindo o espaço destinado ao material jornalístico. Desta vez, a
“invasão” anunciava uma conquista do próprio jornal. Na p.20 da edição de 30 de
abril, em meio à matéria “Detonação pode se repetir hoje”, o leitor encontrou a
frase “Já pensou no DC hoje?”. Na p.22, entre as colunas do texto intitulado
“Trabalhadores são soterrados”, lia-se: “Esse jornal não dá pra esquecer”. Já na
p.24, entre informações sobre a vacinação de idosos estava o texto: “Quem é mais
lido é mais lembrado”. Na página seguinte, a explicação em um anúncio tradicional:
DC foi o jornal mais lembrado, segundo “Pesquisa Marca de Expressão Top of Mind”.
Criatividade na publicidade, mas problema para a integridade do jornalismo.

Mais uma vez, novamente

Em análise constante dos três principais jornais do Estado, percebe-se o uso
contínuo e crescente da publicidade no meio de matérias jornalísticas. No dia 4 de
maio, o leitor encontrou em uma das páginas da Editoria de Esportes do DC, matérias
sobre natação, mountain bike e iroman. E, de maneira curiosa, no meio destas um
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bonequinho colorido chutando uma bola de futsal que ocupava boa parte da página.
Abaixo, anúncio da Copa Malwee. A pergunta é: o que a ilustração faz ali? A ligação
direta do boneco com a Liga de Futsal só fica clara em outras edições onde a
“mascote” aparece junto à manchete da campanha, já que nessa edição não tem
nenhuma ligação entre o boneco e o anúncio. Esse tipo de dúvida poderia ser evitado
se a publicidade ocupasse seu devido lugar.

Malabares no Santa

A proibição de malabaristas nos sinais de Blumenau ganhou muitas páginas
no Jornal de Santa Catarina. A primeira matéria relativa ao assunto foi publicada
no dia 28 de abril. A cartola - “Exclusão Social” - já mostra o tom tendencioso dos
textos. No dia seguinte, o diário de Blumenau trouxe entrevista com a presidente
da Fundação Cultural da cidade, que mostrou ao leitor quais eram as alternativas
que seriam dadas aos malabaristas. Na edição de fim de semana, pôde-se encontrar
o que foi discutido na reunião de quatro malabaristas com a presidente da Fundação.
Informações sobre o assunto também apareceram no dia 3. Já no dia 6, “O novo
palco dos artistas” ganha a primeira página. A legenda explica: “Afastados dos
semáforos de Blumenau, malabaristas se apresentam em Itajaí”. No dia 11, mais
malabaristas nas páginas do Santa.

Mea Culpa

Uma possível explicação para tamanho interesse do Santa em relação ao
malabaristas já aparece na edição de 28 de abril. Na retranca “Fomos demitidos da
rua”, há declaração de três malabaristas. O jornal traz que “O trio credita a
reportagem ‘As ruas são um patrão generoso’, publicada pelo Santa em 16 de abril,
uma parcela de culpa pela decisão da Secretaria de Planejamento”. Mais adiante,
publica: “Marcos contestou os altos rendimentos levantados pela reportagem (...) e
acha que o texto despertou preconceito na população”. Em box, o jornal explica
que “o repórter Alex Gruba, do Santa, se passou por andarilho e malabarista de
sinaleira e constatou que a renda obtida nas ruas se equipara a um professor
universitário em início de carreira (...)”. Assim, a atenção especial ao tema pode ser
explicada pela “parcela de culpa” creditada ao jornal pelos malabaristas.

Sinal aberto para opinião

O problema dos malabaristas também apareceu em textos opinativos. Foram
publicados dois artigos: “Cadê os malabares?”, no dia 3, e “Malabarismo” no dia 6.
Mas posições sobre o assunto apareceram também nas páginas em que as matérias
foram publicadas, um recurso pouco usado pelo jornal. Foi o que ocorreu nas edições
de 28 e 29 de abril. No primeiro dia, o texto “Expulsaram a alegria das ruas” é
assinado Alex Gruba, repórter responsável pela matéria “As ruas são um patrão
generoso”. Gruba defende o trabalho dos malabaristas: “Qual o problema em termos
malabaristas nas esquinas? Quem gosta do espetáculo pode colaborar com o artista
não só com dinheiro, mas com palmas, sorrisos e palavras de agradecimento. Estes
gestos foram a maior recompensa que senti quando fiquei três horas como
malabarista para produzir uma reportagem para o Santa”.

Editor-chefe também participa
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O texto de opinião que acompanha a entrevista da presidente da Fundação
Cultural é assinado pelo editor-chefe do jornal. Edgar Gonçalves Jr. explica que
“Quando o Santa mostrou que malabares rendem mais que a indústria têxtil, a
construção civil e o comércio, imaginava-se uma reflexão sobre o baixo salário dos
trabalhadores (...). não se cogitava desalojar os malabaristas”. Continua em defesa
dos malabaristas e refuta os argumentos levantados pela prefeitura: “O argumento
de que eles atrapalham o trânsito é, no mínimo, questionável. Que se saiba, nunca
provocaram acidentes”. A publicação de textos de opinião junto às matérias é
interessante, uma vez que deixa clara a (dis) posição do jornal em relação ao assunto.
Sem eles, o leitor poderia não entender a defesa ao trabalho dos malabaristas pelo
jornal em outros textos.

Uma pauta leva à outra

O Santa publicou durante dias o problema dos malabaristas de Blumenau,
apresentando também os argumentos que usaram para não aceitar a idéia da
prefeitura de apresentarem-se nas praças. É provável que daí tenha surgido matéria
que ganha chamada de capa no dia 11. “De costas para as praças” é o título do texto
que apresenta ao leitor “teste feito pelo Santa” que constatou “discreta procura
pelo espaço público como forma de lazer”. Além das visitas a praças e parques da
cidade, o repórter utilizou dados de uma pesquisa realizada pela Furb em 2004.
Pode interessar ao blumenauense conhecer o estado de suas praças e é importante
ver que o jornal, atendo-se a um detalhe de assunto já publicado, conseguiu perceber
uma pauta que tem relação com seu público. O problema, nesse caso, é a
possibilidade dessa matéria ter sido publicada para comprovar os argumentos dos
malabaristas.

Uma publicidade leva a uma pauta

O Diário Catarinense trouxe em sua edição de segunda-feira, dia 2 de maio,
um anúncio colorido na p.11 se referindo a uma gratificação de cinco mil reais para
quem encontrasse um casal de papagaios (com foto no anúncio) furtado no mês
passado na localidade de Treze de Maio (SC). Na edição seguinte, a história ganhou
a capa do jornal como sub-manchete e ocupou praticamente toda a página 22, com
a matéria que relatou a importância dos papagaios para a família e como ocorreu o
furto. O leitor ainda encontrou um mapa com a localidade da cidade e os telefones
para possíveis contatos, além de box com curiosidades sobre a espécie. Afinal, o
assunto chamou a atenção dos editores pela recompensa, pela comoção ou apenas
pela ausência de assunto?

Monet ilustrando o AN?

As fotos que ilustravam a primeira das matérias de turismo de A Notícia em 4
de maio tinham tudo para ter enchido os olhos do leitor, não fosse a grave distorção
das imagens. A trilha do Pitoco, que conta com cinco cascatas e fica na região de
Chapecó, mais parecia uma tela de Monet ou uma daquelas pinturas abstratas que
tem sempre algo de subliminar. O fato é que principalmente para os impressos e
mais especificamente na Editoria de Turismo, as imagens são importantes tanto
para ilustrar como para facilitar o entendimento do leitor. Nesse caso, entretanto, o
erro de registro comprometeu toda essa intenção.
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Pior que gol contra ou tropeço na passarela

Como as más línguas – e elas eram a maioria– já esperava, Ronaldo e Daniella
se separaram, movimentando toda a imprensa mundial com o mesmo ritmo de seu
casamento. E os periódicos catarinenses não ficaram de fora: as edições do dia 12
de AN, Santa e DC trouxeram chamadas de capa relacionadas ao assunto. Um ponto
em comum nos jornais foi que esta informação estava na parte esportiva, assim
como todos os demais assuntos vinculados sobre o casal fenomenal. As cifras que
fizeram parte dessa novela e as especulações sobre possíveis causas do fim do
relacionamento foram o destaque das matérias. A dupla ganhou espaço considerável
na editoria, uma página, digna de uma final de campeonato. Assim, pode-se dizer
tanto para o casal quanto para os jornais: que não seja imortal posto que chama a
atenção, mas que seja lucrativo enquanto dure.
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Edição 70 – 01/06/2005

Quando a fonte paga a matéria
 

Via de mão dupla

Acompanhando a edição do dia 24/05, o jornal A Notícia traz um suplemento
especial que trata da duplicação do trecho sul da BR-101. Na capa, uma foto de
uma placa com os dizeres: “BR-101 Trecho Sul em obras” e um texto bem
tendencioso. Por sua abertura é possível ter uma idéia: “Muitos não acreditavam
que fosse possível. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu o
compromisso: as obras da duplicação da BR-101 já estão sendo realizadas”. O tom
otimista continua nas páginas internas, o que pode ser percebido por alguns dos
títulos das matérias: “Obras já são realidade na 101”; “Para Fecomércio, progresso
será consequência natural” e “Amurel comemora o início e aguarda ritmo mais
intenso”.

Além dessa tendência explícita, todas as fontes das matérias são também
anunciantes do suplemento!! Assim, o AN Especial deveria, na verdade, ter sido
publicado como um informe comercial. Mas no expediente do caderno, não há
nenhuma menção a isso, nem qualquer advertência aos leitores nas suas páginas.
Parece bobagem, preciosismo, mas não é. Conteúdo jornalístico é conteúdo
jornalístico. Publicidade é publicidade. Simples e fácil.

Cada macaco no seu galho

Nos cânones do jornalismo, quer dizer, nos alicerces da profissão, há um velho
ditado: Jornalismo e Publicidade são como Estado e Igreja. Os dois são importantes
num meio de comunicação, exercem seus poderes, mas não se misturam. O
entendimento é de que o departamento comercial de um jornal apenas se encarregue
de captar recursos, vender anúncios, e não pautar a redação. A mesma coisa do
outro lado: jornalista não redige anúncio publicitário nem sequer vende cota de
patrocínio. No caso do suplemento de A Notícia, jornalismo e publicidade se
misturaram de maneira preocupante. Precisa ficar claro pro leitor o que ele está
consumindo, mesmo que ele tenha plenas capacidades de discernir uma coisa da
outra.

Ora veja!

Mais do que informações sobre a duplicação, o que o leitor encontrou no dito
suplemento foi uma enxurrada de declarações de políticos do Partido dos
Trabalhadores (PT) e empresas e instituições ligadas de alguma forma à obra. Logo
o PT que sempre condenou tais práticas! Apareceram nas páginas de AN Especial:
o presidente Lula, a senadora Ideli Salvatti e os deputadores Vânio dos Santos e
Jorge Boeira. É isso que chamam de prestação de contas para o eleitor?
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Pegando carona

Para o gran finale, o suplemento veio com uma contracapa com fotos de 43
deputados. O anúncio traz que “Há milhares de vozes defendendo a duplicação
(...). 43 são dos deputados estaduais”. Muito bem. Quem paga o anúncio é a
Assembléia Legislativa, mas há algo de errado, afinal, ela não tem apenas 40 cadeiras
em seu plenário?

Publicidade do DC

A nova campanha publicitária do Diário Catarinense tem um enfoque diferente
das que tinham sido produzidas anteriormente. Desta vez, não é a qualidade de
informação que ganha destaque, como ocorre em grande parte da publicidade dos
jornais. Com as frases “O DC completa” e “uma fonte de opinião”, os anúncios
passam ao leitor uma imagem que supera a idéia de reprodutor de fatos e fonte de
informação. Apresenta assim, a opinião como um fator decisivo na escolha do veículo.
Mais do que uma publicidade que se tem um enfoque diferente da realizada pela
maior parte da imprensa, valorizar a opinião é também discutir a idéia de
imparcialidade que é um traço estereotipado da imprensa.

Filha de peixe

No dia 22, o DC publica a matéria “Isabella tem a natação no Sangue”, que
traz as perspectivas da filha de Fernando Scherer (o Xuxa) na natação. O texto
apresenta as conquistas já alcançadas pela menina através dos depoimentos em
terceira pessoa de familiares e da treinadora. Na edição de 24 de maio, o jornal traz
sob o título “Sinto que Isabella tem jeito” numa entrevista com o pai da menina. As
informações contidas nesse texto são as mesmas que foram publicadas no dia 22.
Além de não acrescentar nenhum novo dado, a foto utilizada também é a mesma.
Corujice de pai pode, mas do jornal já é demais...

O Papa ainda é Pop

Mesmo passado um mês da escolha do novo Papa, os assuntos do Vaticano
ainda são destaque nos jornais catarinenses. Seja em pequenas notas ou mesmo
em matérias mais detalhadas, as ações de Bento XVI e todo o procedimento de
beatificação de João Paulo II têm espaço garantido. Seja através de pequenas notas,
da relação de Bento e João Paulo, como “Bento homenageia João Paulo II” no dia
19, passando por outras mais corriqueiras do tipo “Papa vende sua casa”, até materias
mais detalhadas do desenvolvimento do religião como “Papa vai lutar pela unidade
cristã” no dia 30. Aos olhos deste MONITOR, é possível que a atenção dada aos
fatos relacionados à Igreja Católica estejam no embalo da grande movimentação
que os fatos em Roma motivaram. Ou ainda, pode estar em andamento um processo
de “popificação” de Bento XVI...

Nas ondas da política

Acostumado às siglas partidárias, o leitor da coluna “Informe Político” do DC
deve ter se surpreendido, no dia 14, ao ler uma bem diferente. A nota intitulada
“Na onda” traz que “Santa Catarina vai sediar, em novembro, a única etapa sul-
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americana do campeonato mundial de surfe da divisão de elite, o WCT”. Nenhum
aspecto político, nenhuma errata no dia seguinte. No mínimo, estranho...

Gaúcho no Diário Catarinense

Para os leitores do DC, é cotidiano encontrar o colunista Roberto Alves na
Editoria de esportes do jornal. Há algum tempo, porém, não são só as suas opiniões
que aparecem no diário da capital. Luiz Zini Pires assina, uma vez por semana, a
coluna “90 minutos” que tem como foco futebol nacional e internacional. É claro
que é interessante apresentar outro ponto de vista ao leitor, mas uma pergunta
fica: por que é um colaborador do Zero Hora que assina a coluna? Não há no Estado
alguém com conhecimento da área? Ou é mais cômodo utilizar material já produzido
por seu companheiro de Grupo RBS?

Estepe e currículo

Analisando os cadernos de empregos e veículos dos três principais jornais
catarinenses na última quinzena de maio, percebeu-se que em A Notícia, o caderno
de veículos contava apenas com matérias de caráter de consumo, com os
lançamentos do mercado automotivo. Informação pra valer e prestação de serviços
ficam em segundo plano. Já o Diário Catarinense preocupou-se mais com dicas de
manutenção. Enquanto o Santa diversificou, publicando toques, lançamentos e
eventos automotivos.

Estratégia?

Nos cadernos de empregos, foi o AN quem teve um diferencial: trouxe material
sobre qualificação e oportunidades. Em todos os casos, entretanto, o espaço dedicado
às matérias é ínfimo, se comparado ao espaço dado aos anúncios. Na verdade, parece
que o material jornalístico só é publicado como gancho para os anunciantes, já que
a maior parte é de agências de notícias.

Doeu!

Diário Catarinense e Santa compartilham formato, matérias e até o mesmo
erro no caderno de empregos. No dia 15 de maio, a matéria sobre doenças
profissionais apontava casos de doenças mentais comuns em decorrência do
trabalho. Publicado tanto no DC quanto no Santa, o texto, apesar de ter como fonte
agências de notícias diferentes, possuía conteúdo e erro idênticos. Alguns dos
sintomas sugeridos, de acordo com opinião de uma especialista, eram “alegria,
queda de cabelo ou surto psicótico”. A alegria mencionada tratava-se possivelmente
de alergia... No período analisado, foi possível encontrar o mesmo material em
mais duas edições dos jornais do Grupo RBS.
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Edição 71 – 16/06/2005
 

Tumulto nas ruas; rebuliço nas
redações

 

  Pela segunda vez em um ano, Florianópolis foi palco de manifestações
estudantis contra o aumento das tarifas no transporte urbano. Primeiro, foi em junho
de 2004, quando estudantes protestaram, conseguindo que a prefeitura voltasse
atrás na decisão do reajuste. Desta vez, a manifestação cresceu e o assunto ganhou
destaque nos jornais por uma agravante: a violência policial usada sob o pretexto
de manter a ordem. No Diário Catarinense, sobram descrições e variedade nas
fontes, mas o jornal peca na falta de contextualização. Em A Notícia, o leitor
encontrou uma cobertura sustentada por fontes oficiais. Pedir por contexto nas
páginas de AN, então, nem pensar...

E a edição?

No Diário Catarinense, a cobertura começa no dia 31 de maio com a matéria
“Protestos tumultuam Florianópolis”. A abertura do texto é uma descrição: “- Olha
só, parece que estamos no Iraque. A observação partiu de um rapaz que, desavisado,
deu de cara com a cena mais tensa da manifestação ontem contra o reajuste tarifário
no transporte na Capital”. O trecho é um exemplo do tom que teve todo o material
analisado, composto em grande parte de matérias que relatavam os protestos e
confrontos nas ruas da Capital. Assim, as descrições mostram uma preocupação do
jornal ao mostrar em detalhes a movimentação da cidade, além de apontar um
trabalho de reportagem realizado bem próximo aos fatos. Muitas vezes, porém, o
texto sustentado nos relatos dos repórteres que acompanhavam os estudantes pode
ter ficado cansativo para o leitor. O problema foi o estilo relatorial e não descritivo
preferido pela edição. O leitor não pode, com isso, ser transportado para o local dos
fatos, como uma boa descrição pode fazer. No dia 3 de junho, entretanto, a matéria
“Protesto sai do controle na Capital” tem as descrições dos estudantes nas ruas e
da reunião do prefeito com representantes de vários segmentos da sociedade
costurados de forma interessante. A edição fez valer seu trabalho.

Múltiplas vozes

Outro aspecto interessante da cobertura realizada pelo Diário Catarinense
foi a quantidade de fontes. Na maior parte das edições, além de fontes oficiais
havia declarações de estudantes e comerciantes, além da população que utiliza o
transporte urbano – só no dia 7 foram publicadas as opiniões de sete pessoas. As
exceções foram as edições do dia 2 – que trouxe apenas declarações do prefeito e
da Polícia Militar –; e do dia 10 – só o secretário dos transportes foi ouvido. Com
relação ao posicionamento, a maior parte das pessoas dizia ser contra o aumento
das tarifas, mas não concordava com os protestos. Ouvir todos os lados é um dos
princípios do jornalismo de qualidade. De simples entendimento, o conceito nem
sempre é tão simples na prática. No caso dos protestos, a proximidade do repórter
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com o fato possibilitou que Diário Catarinense realizasse esse trabalho na maior
parte da cobertura.

Fora de contexto

Com uma cobertura intensa – foram 13 páginas em 14 edições – faltou ao DC
uma contextualização do fato. Não é a primeira vez que protestos causados pelo
aumento da tarifa acontecem na Capital e o leitor precisa saber disso. Precisa saber
também porque esse aumento ocorreu e se era realmente necessário – quando
abordou este aspecto, o jornal deteve-se apenas às informações passadas pela
Secretaria de Transportes. No jornalismo diário, nem sempre é possível
contextualizar o tema. Pouco espaço, falta de tempo, equipe enxuta e tema
secundário explicam sua ausência em boa parte do material. Mas esse não é o
caso: o próprio veículo noticia uma “crise dos transportes” e passa a impressão de
que “Florianópolis está amedrontada”. Aqui, a importância dos protestos, clara nos
títulos, já justifica a necessidade de ser contextualizado.

Análise política

Sendo uma decisão da prefeitura, o aumento das tarifas no transporte urbano
rendeu muitas notas na coluna política de Fabian Lemos, no DC. Como já foi
apontado por este MONITOR DE MÍDIA em análises anteriores, muitas vezes os
textos ficam próximos a comentários, não apresentando uma opinião explícita. Em
algumas edições, entretanto, o colunista contextualizou o assunto, dando
informações que fizeram falta nas matérias. Exemplo é a nota intitulada “Sobrou
até para deputado”, do dia 1º. Nela, Lemos traz que “coincidência ou não, a ação da
PM tem sido mais enérgica agora do que quando os mesmos estudantes pararam a
cidade, em plena campanha de 2004. Naquela oportunidade, Ângela Amin,que faz
oposição ao governo do Estado, era a prefeita”.

Menos protestos, menos espaço

As manifestações estudantis ganharam, desde o dia 31 de maio, chamada de
capa e pelo menos duas páginas internas. Ocuparam, nos dias 3,4 e 5 de junho as
pp.4 e 5, destinadas ao assunto mais importante da edição. Mas sem pontes fechadas
e confrontos com policiais, a discussão do reajuste das tarifas ocupou, no dia 11,
apenas um quarto de página. Na edição do dia 12, última analisada, não houve
nenhuma matéria sobre o assunto. Sem o apelo dos protestos, o assunto perde o
destaque. O que se espera é que não deixe de ser noticiado em virtude disso...

A opinião do jornal

No período analisado, o “Opinião DC” também abordou as manifestações dos
estudantes e os problemas do transporte coletivo na Capital. No dia 1º, o título já
dá uma idéia da posição do jornal: “Protesto tem limite”. A mesma idéia foi
defendida no dia 9 em texto intitulado “O bom senso em questão”. Já o transporte
coletivo foi criticado no dia 7: “Os mais de 130 mil munícipes que dependem,
exclusivamente, do sistema para seus deslocamentos diários, pagam algumas das
tarifas mais caras do país. E a qualidade dos serviços nem de longe corresponde ao
preço. (...). O sistema clama por uma reengenharia em profundidade”.
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Começa mal

O primeiro dia em que os protestos em Florianópolis são noticiados por AN, a
movimentação dos estudantes é descrita por alto. O que pode ser percebido no
trecho: “Pouco depois das 18 horas, o grupo marchou em direção à ponte Colombo
Salles (...)”. Não foram ouvidos estudantes nem outras pessoas que utilizam o
transporte público e a matéria mostra uma tendência à cobertura sustentada por
fontes oficiais. Este MONITOR DE MÍDIA destaca uma passagem do texto para
exemplificar: “O prefeito Dário Berger não foi localizado pela reportagem ontem
para comentar as manifestações dos estudantes e sindicatos”. Na seqüência, AN
publica nota oficial divulgada pela prefeitura. E há ainda mais dois pontos que
podem revelar uma tendência “oficialesca”: uma é que das possíveis vítimas de
agressão o único que ouvido foi o deputado Afrânio Boppré (PT); outra é o fato de
que os estudantes não tiveram espaço, mas há declarações da Polícia Militar.

O tom oficial continua

No dia 2, a movimentação nas ruas da Capital é, mais uma vez, apresentada
sem detalhes. Exemplo é o trecho: “Momento tenso apenas quando alguns
estudantes tentaram invadir a Assembléia Legislativa”. A matéria traz declarações
do presidente da União Catarinense dos Estudantes (UCE) e da Polícia Militar.
População? Não aparece aqui nem vai ter espaço durante toda a cobertura. Mas
títulos fortes aparecem. Destaque para a edição do dia 3 que veio com a manchete
“Quebra-quebra e confrontos nas ruas em dia de caos na Capital” e nas páginas
internas trouxe “Capital se transforma em cenário de guerra”. No dia 4, mais fontes
oficiais com informações sobre reuniões do prefeito: “Em nenhum momento do
encontro, segundo relato do presidente em exercício da Câmara de Vereadores (...)”.
Outros exemplos foram encontrados em todas as edições – até o dia 10, última
edição que trata do assunto no período analisado que encerrou no dia 13.

O problema

A análise do material sobre os protestos produzido por A Notícia pode levantar
algumas questões. A cobertura que trata de um problema que transforma a Capital
em “uma praça de guerra” – como descreveu o próprio jornal – não mereceria mais
cuidado? Onde está a população que utiliza o transporte urbano? Onde estão os
florianopolitanos que são prejudicados com os protestos?

A posição de AN

Mesmo sediado em Joinville, A Notícia tem um caráter estadual e por isso
publicou editoriais posicionando-se com relação ao problema ocorrido na Capital.
Foram dois no período analisado – um no dia 3 e outro no dia 8. Do primeiro texto
em que o posicionamento do jornal é publicado, o trecho destacado pela diagramação
resume bem a idéia: “A revolta dos estudantes, como de resto de toda a população,
decorre muito da forma como são anunciados os reajustes, quase sempre de inopino
e sem qualquer prévia comunicação aos usuários de ônibus coletivos”. No dia 8, os
editorialistas não pegaram mais leve: “O poder público e a classe política têm pleno
conhecimento da situação, mesmo assim persistem a omissão e a ausência de
medidas capazes de superar os impasses. Ou o governo cria um programa especial
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de subsídios, ou baixa a carga tributária, permitindo que as passagens do transporte
coletivo sejam congeladas e deixem de representar ônus brutal para milhões de
famílias”.

Uma boa interpretação dos fatos

Na edição de 31 de maio, o Diário Catarinense apresentou a seus leitores o
RPG (Role Playing Game). O que poderia ser apenas mais uma matéria do
“Variedades” ganha espaço neste MONITOR DE MÍDIA por sua abordagem
diferenciada. Muitos veículos têm publicado informações sobre o jogo, mas na maior
parte do material produzido ele aparece vinculado a dois casos de assassinato (um
ocorrido em Ouro Preto/MG e outro em Guarapari/ES).

Já o DC trouxe opiniões de especialistas na área da educação, psicólogos e
professores. Assim, o texto tem informações sobre os benefícios que a prática do
RPG pode trazer nos processos pedagógicos e de desenvolvimento de outras
habilidades. Mostra também o cotidiano de alguns RPGistas (praticantes do jogo)
e como eles vêm enfrentando o preconceito. Ouvindo especialistas, DC desmistificou
o RPG e colaborou para que a construção preconceituosa sobre o jogo fosse
amenizada. Um ponto para o jornal da Capital, e uma ajuda para que o RPG não
tenha uma derrota, que a maioria dos meios dizem haver no jogo.

Obstáculos para o entendimento

Na edição do dia 1º, o Jornal de Santa Catarina traz a matéria “Há um
obstáculo antes do segundo piso no shopping” que merece ser comentada. O título
passa a idéia de que existe algum problema no acesso ao segundo piso, mas o texto
apresenta a impossibilidade de descer por uma rampa. O texto traz que ela não
está bloqueada para deficientes ou pessoas que necessitem e o foco principal da
matéria é a queda nas vendas dos lojistas na área perto da rampa em questão. Na
verdade, dois lojistas. A matéria traz ainda que o bloqueio do acesso se deve a
reformas. O Santa publica que a pauta foi uma sugestão do leitor. Vale a pena
noticiar um problema causado por reforma dentro do shopping apenas porque foi
sugerido à redação? A não ser que seja matéria quinhentos, denominação usada
nas redações quando o editor prontamente derrubaria uma matéria, mas antes disso
alguém lhe avisa: “Foi a direção que mandou”. Resta a ele responder: “Daí são
outros quinhentos”....

A síndrome da fada azul

O leitor do Santa pôde, no dia 1º, encontrar a matéria “Meia-volta, caminhão!”,
que traz as medidas que estão sendo tomadas em uma ponte de Gaspar para resolver
o problema da passagem de veículos pesados. Pela maneira que foi pontuado o
título já fica confuso. O assunto aparece também na edição do dia seguinte e o
título é mais uma “pérola”: “Caminhões perdem o atalho, mas não a esportiva”. A
questão é que além da confusão, o editor acabou dando vida a seres inanimados.
Problema sempre apontado – inclusive por Cláudio Abramo em “A regra do jogo” –
e muitas vezes presentes nas páginas dos diários. O Santa que o diga...

  Publicidade travestida de economia
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No dia 31/05, a edição do Jornal de Santa Catarina apresenta a manchete
“Bem vindo a Texfair” e uma foto ocupando boa parte da página. É claro que a feira
de empresas têxteis tem importância na região, mas Santa não se limitou a destacá-
la na primeira página e nem em apresentá-la nesta edição. Até o dia 5, o jornal
publicou extenso material sobre a Texfair - chegou a ocupar metade das páginas
destinadas às matérias de economia. O problema foi que o destaque foram empresas
e produtos, deixando sua representação na economia da região em segundo plano.
Descrevendo as empresas participantes, a editoria de economia ganhou cara de
informe publicitário – e a feira teve o seu encartado na edição do dia 31.

O ranking das estradas

Matérias sobre acidentes não são novidades nas páginas dos jornais, mas a
abordagem o Santa tem dado a eles nos últimos tempos é algo para ser analisado.
Na edição do dia 02/06, o periódico traz a matéria “40 vidas ceifadas” que trata da
quadragésima vítima na BR-470. Dois dias depois, a edição do dia 4-5/06 apresenta
“Morre a 41º vítima da BR-470 em 2005”, sobre um acidente do trecho em obras em
Indaial. No dia 13/06 “Antes da BR-470, isso foi um carro” com a imagem de ferragens.
As matérias de acidente são publicadas como parte da campanha institucional do
Grupo RBS e servem como uma evidência para melhorias. Mas o teor das matérias
passa a idéia de placar e pode dar a impressão de uma expectativa de aumento no
número de acidentes...

Hein, cuma, ãhn???

Ficou difícil, mas no final das contas, depois de muitas leituras, pode-se
entender o que a reportagem de A Notícia quis dizer na matéria publicada no
sábado, dia 11, realizada no Balneário Barra do Sul, intitulada: “Flagrado nu com
menino ocupa cela interditada”. Flagrado, no caso, é o sujeito oculto de 79 anos,
funcionário do cemitério municipal, que tinha a desagradável prática de convidar
menininhos e pagá-los por serviços sexuais. A linha de apoio não é muito mais
esclarecedora: “Homem de 79 anos que fazia sexo no cemitério está isolado dos
presos dos banheiros em SFS”. A sigla que facilitou a vida do editor na hora de
baixar, não fez o mesmo pelo leitor. Era São Francisco do Sul o seu significado. Não
bastasse toda essa confusão, quem seriam os “presos dos banheiros”? Não se trata
de uma gangue que atacava as privadas, mas fruto da superlotação da delegacia,
que já abriga presos em banheiros.
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Edição 72 - 30/06/2005

Um olho no Planalto, outro aqui,
outro lá

 

Escândalos em Brasília, corre-corre em Florianópolis, jogos da seleção
brasileira de futebol. Foi uma quinzena agitada para os leitores catarinenses. O
MONITOR DE MÍDIA acompanhou os jornais nesses dias atribulados. 

Opinião nas páginas informativas

A CPI dos Correios vem ocupando as páginas dos jornais diariamente. Novas
denúncias surgiram e em certos momentos mudou-se o foco, mas a abordagem dos
três principais jornais catarinenses foi bastante parecida. A maior parte do material
veio das agências de notícias, já que a maior parte das informações vinha de São
Paulo e de Brasília e os textos não eram assinados. Em meio a uma enxurrada de
informações, o Jornal de Santa Catarina surpreendeu seus leitores. E não foi com
um grande texto de correspondente. No dia 16 de junho, publicou matéria sobre a
conquista da presidência da CPI pelo candidato da situação. O texto, sem assinatura,
trouxe opinião, característica que foge à linha editorial do periódico e se assemelha
muito ao praticado pelas revistas semanais. Exemplo é o trecho: “A estratégia
governista será fazer a CPI andar a passos de tartaruga, com o objetivo de deixar a
Polícia Federal cuidar do caso - apesar do ônus de passar à população a imagem de
estar atuando mais como pizzaiolo do que investigador”.

Eleições à vista

Com a crise do atual governo, o espaço destinado à política cresceu nas páginas
dos diários de Santa Catarina, tanto abordando a esfera federal quanto casos
municipais. O momento é bastante oportuno para essas abordagens, já que guerras
partidárias estão sendo travadas a partir desses problemas políticos, visando as
eleições de 2006.

No dia 18 de junho, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso fez uma palestra
no final da Expogestão 2005 em Joinville e A Notícia - que fica na cidade - tratou
de oferecer destaque a esse e a outros acontecimentos envolvendo o ex-presidente.
FHC apareceu também em nota sobre o recebimento de uma medalha durante sua
visita ao Estado. No entanto, sua aparição mais significativa foi em anúncio de
agradecimento da prefeitura de Joinville que, provavelmente não por acaso, ocupou
a página onde estavam dispostas matérias referentes ao escândalo dos correios. As
informações dos textos contrastavam com o sorriso crédulo de FHC no canto da
página. No mínimo, curioso...

A edição que opina

Em 17 de junho, a frase de José Dirceu (“Não me arrependo de nada que fiz.
Tenho as mãos limpas, o coração sem amargura. Saio de cabeça erguida do
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ministério”) estava exposta sob a foto do ex-ministro na capa de AN. Todavia, a
imagem em si não condizia em nada com a legenda, já que evidenciava Dirceu
caminhando de cabeça baixa com uma das mãos levantadas como se estivesse
cobrindo o lado direito do rosto. Uma expressão que passava mais a idéia de
vergonha que de orgulho.

Outro caso que mostra como a edição pode deixar uma idéia da posição do
veículo ocorreu no dia 22 no Diário Catarinense. A matéria sobre a nova ministra
da Casa Civil Dilma Roussef veio acompanhada de um box que citava “outra
poderosa”. As informações estavam relacionadas à Zélia Cardoso de Mello, ministra
da Economia do governo de Fernando Collor de Mello. Fazendo a relação entre
Dilma e Zélia, o jornal mostra uma preocupação com a escolha de Lula, uma vez
que o box lembrava que uma das implantações da ministra de Collor foi o confisco
de dinheiro dos cidadãos. Usando o adjetivo “poderosa”, passa a impressão de que
o poder público deve estar na mão de homens. Ou algum ministro foi citado como
poderoso ao receber o cargo?

“Quebra-quebra” e “baderna”

A terceira semana de impasses e manifestações por causa do aumento das
tarifas no transporte coletivo de Florianópolis, como não poderia deixar de ser, teve
espaço no Diário Catarinense e em A Notícia. Com apenas um dia de protestos
para noticiar, as matérias produzidas pelos jornais acabaram tendo um tom oficial.
A exceção foram as edições do dia 17, que trouxeram o material sobre as
manifestações. Essas matérias mostraram a mesma tendência de exaltação nos
concorrentes. AN publicou, sob o título “Protesto acaba em confronto e quebra-
quebra”, que “(...) um grupo de manifestantes espalhou o terror pelo centro da
cidade”. No DC, o título escolhido foi “Capital vive outra noite de baderna” e trechos
mostram que o texto não foi mais ameno: “um pequeno grupo de manifestantes
tentou depredar um ônibus da empresa Imperatriz. Não satisfeitos, chegaram a
subir no teto de um segundo ônibus” e “a ação da PM foi enérgica e eficaz.(...). A
PM não poupou a multidão nem veículos presos no trânsito com balas de borracha”.

DC sai na frente

Os textos, tanto em AN quanto no DC, são claros e explicam todos os trâmites
para o decreto que deveria revogar o aumento no preço das passagens. Além de
conterem os gastos com o transporte coletivo e da onde vai sair o dinheiro que vai
sustentar os subsídios. Em termos de informação, entretanto, o diário da Capital
mostrou mais preocupação em informar em profundidade seu leitor. No dia 21, por
exemplo, DC trouxe quanto as empresas de ônibus deixarão de ganhar, o desconto
que elas receberão da prefeitura e a diferença que os empresários terão que bancar
enquanto durar o decreto. Material interessante também apareceu no dia 24, quando
publicou a avaliação inicial da empresa contratada para analisar o sistema de
transporte integrado, as alternativas que os empresários estão buscando para
compensar a suspensão do reajuste e a decisão judicial de que os usuários deveriam
ser ressarcidos. Na edição do dia anterior, já havia apresentado como fica a situação
de motoristas e cobradores sem o reajuste, assim como mostrou que o projeto de
Dário Berger tinha muitos aspectos semelhantes com o de Angela Amim que estava
tramitando na Câmara. Enfim, um material bem produzido apesar de não enfocar
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as declarações da população, a quem a suspensão mais interessa.

Manifestações cessam, opiniões não

Os colunistas do estado não deixaram de comentar a movimentação política
na Capital devido à confusão que o aumento das tarifas provocou. Mais uma vez, o
que se viu nos textos produzidos por Fabian Lemos do DC foi um tom informativo.
É o que se pode perceber no dia 16: “para acabar com o impasse e evitar maiores
desgastes, o Estado teria se comprometido a compensar o R$ 1 milhão que a
prefeitura pagará aos empresários. O ‘ressarcimento’ se daria através de obras e
convênios”. E no dia 21: “A pressão, agora, se volta para a equipe de Jaime Lerner.
Eles têm 90 dias para apresentar soluções de barateamento do transporte na
Capital”. Situação bem diferente o leitor encontrou nas páginas opinativas de AN.
Cláudio Prisco e Moacir Pereira apresentaram posicionamentos e bateram forte no
assunto. Exemplo é o texto publicado por Pereira no dia 18: “O cenário está
transformado (...) em enredo kafkaniano. O prefeito gera a crise, e a Polícia Militar
é mobilizada para manter a ordem e reprimir os estudantes. (...) mas dá pena ver
soldados treinados para combater a criminalidade disparando contra estudantes
que protestam pela redução das passagens”. Outro exemplo é de Prisco no dia 20:
“O ensinamento que fica é o seguinte: quando da próxima majoração de tarifa (...)
basta colocar o povo na rua para inviabilizar o reajuste. É só optar pela quebradeira
geral (...)”.

DC bate nos protestos, AN, no problema

No período analisado – de 16 a 28 de junho – os dois maiores jornais do Estado
publicaram apenas um editorial tratando do problema no transporte coletivo de
Florianópolis. No dia 18, o “Opinião DC” recebeu o título “Além do limite” e o texto
deixa claro o posicionamento do jornal com relação às manifestações: “O protesto
contra o aumento médio de 8,8% nas tarifas de ônibus, iniciado há duas semanas,
fugiu do controle de seus organizadores e virou baderna”. Mais adiante o leitor
encontrou que: “Respeite-se o direito ao protesto, mas não existe direito à barbárie
e ao vandalismo, que devem ser reprimidos com o rigor da lei e em nome da
sociedade agredida”. Já o editorial de AN, publicado no dia 23, traz que “a questão
do custo das passagens de ônibus urbano está se transformando num problema
sério de administração pública em todo o país”. A complexidade do tema é apontada
pelos editorialistas e a solução, segundo o texto, “só ocorrerá por dois únicos
caminhos: a redução dos impostos ou a elevação dos salários”.

Só o Sombra sabe

As imagens não são mero enfeite ou simples ilustração dos fatos. São, muitas
vezes, um indicador composto por ícones, índices e símbolos que transcendem a
barreira da simples informação contida no texto de apoio. A partir disto, é possível
analisar em alguns jornais, como no Jornal de Santa Catarina, em sua edição do
dia 15/06, a manchete “Sombra de Dúvida”, que está inserida em uma imagem de
Roberto Jefferson.

O Presidente do PTB não aparece centralizado na imagem, mas foi deixado
“de lado” e o elemento principal da foto é a projeção de sua sombra em uma parede
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ao fundo. A associação da imagem com o título (criado a partir de um trocadilho),
passa aos olhares mais atentos, que algumas questões expostas por Jefferson são
duvidosas, fato comprovado no conteúdo dos textos aos quais a foto está ligada.
Uma harmonia interessante entre imagem e textos, além de uma excelente parceria
entre o fotógrafo e o repórter da matéria, concluindo assim um conjunto que não
deixa nenhum detalhe escondido nas sombras.

Nem sempre o que parece...

Junto a uma foto da seleção da Alemanha, publicada na editoria de Esportes
da edição de 24/06 do Jornal de Santa Catarina, está o título “Donos da casa acham
que Brasil é vulnerável”. Interessante e muito cômica é a posição um tanto “ingrata”
dos jogadores alemães na foto, que estão no treino. Quatro jogadores deitados no
gramado de costas, com as pernas para o ar, no melhor estilo “frango assado”. Se
comparado com o título que acompanha a imagem, tem-se a impressão que não é a
seleção brasileira que é tão vulnerável...

Presta atenção, moleque!

Na abertura do caderno de Esportes do dia 16/06 do Diário Catarinense, a
matéria “Parreira quer Brasil protagonista” expõe todo o esforço que o técnico da
seleção tem para com os jogadores, tanto psicológico quanto físico. Junto à matéria,
há uma foto de Parreira acompanhado de Kaká, Dida e Ronaldinho Gaúcho. Na
imagem, os jogadores não parecem prestar atenção no técnico pois aparecem uns
de costas para os outros, como se ignorando Parreira que está entre eles. Se for
verdade o ditado que diz “imagem é tudo”, o técnico da seleção brasileira tem
muito trabalho pela frente...
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Edição 73 - 05/08/2005

Quando Política vira Polícia nos
jornais

Os últimos trinta dias foram explosivos nas páginas dos diários, tornando o
hábito de se informar pelos jornais um tormento para os leitores, muitas vezes. Os
escândalos recentes na política nacional, a execução sumária do emigrante brasileiro
em Londres confundido com um terrorista e o caso do delegado catarinense que foi
afastado do cargo por ilegalidades no serviço público foram destaques.

Termômetro na sessão de Política

A “Crise no Planalto”, como é intitulada a sessão especial do Diário
Catarinense, é destaque durante todo o período de revelações em Brasília. No início,
as matérias referentes aos problemas particulares do PT eram encontradas em maior
quantidade. No decorrer das edições, as matérias acerca do Partido dos
Trabalhadores (PT) deram lugar às noticias de revelações que envolvem empresários
e diversas figuras do governo. Pelos créditos, percebe-se que o DC aproveita muito
o material enviado pela agência de Brasília.

O Santa e A Notícia, nesse período, ativeram-se a cobrir a CPI, que é o carro-
chefe de toda a cobertura. Os jornais apresentaram as matérias da crise do PT como
resultante do escândalo. O AN do dia 25 publicou, junto às matérias relacionadas à
crise, que Karina Somaggio, ex-secretária de Marcos Valério, estaria negociando
um contrato com a revista Playboy.

Assim, foi possível perceber que mesmo apresentando diferenciais, os
periódicos apenas acompanharam as investigações e as agências de notícias. Os
jornais, no entanto, não utilizaram o espaço que lhes cabe para, por exemplo, fazer
um resgate dos principais acontecimentos. De tal modo, o leitor que “pegou o bonde
andando” não teve um completo entendimento dos fatos.

Carta na manga

Um infográfico, na edição do dia 24 do Diário Catarinense, apresentou
perspectivas acerca dos possíveis “caminhos” para o Brasil sair da crise. Em “Onde
é a Saída”, foram apresentados depoimentos de vários cientistas políticos e
especialistas. As soluções apontadas variaram desde impeachment até a tomada
pelo Parlamento. Independente de apresentar o que está acontecendo ou sendo
cogitado, a publicação apresentou possibilidades em dois sentidos, tanto no sucesso
quanto da falta de preparo na realização.

Uma maneira também interessante e dinâmica de demonstrar os reflexos da
crise política na economia foi o box do caderno de Economia do AN no dia 26 de
julho. O espaço “cronologia da crise do mensalão” relacionava datas, fotos dos
envolvidos e altas ou quedas do dólar e do Ibovespa.
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No Santa, o diferencial foi a enquete realizada com a população, sob o título:
“O que você faria se ganhasse um mensalão?”. Acompanhando as respostas dos
populares, a consulta destacou a perda da noção de valores em Brasília.

Denúncia e Investigação

Na edição de sábado, 30 de julho, o Diário Catarinense denunciou o uso
indevido de carros pertencentes à Segurança Pública do Estado, em uma reunião
de candidatura do Chefe da Polícia Civil Ricardo Lemos Thomé. A matéria trouxe,
além de detalhes do fato, a afirmação de que “o DC flagrou na noite de quinta” a
reunião. Na edição do dia seguinte, o jornal apresentou matéria com mais
informações referentes ao caso, completando com o trecho: “na Quarta-feira, uma
empresa de comunicação enviou ao DC”, referindo-se às informações. O papel da
imprensa em denunciar casos que ferem a lei, não só em tempos como este, é
importante para a melhoria da sociedade onde se vive. Mas, mesmo a matéria tendo
o impacto que tem, não se pode deixar de lado questões da imprensa, como as
fontes e a maneira que a matéria chega ou mesmo a posição do denunciado, que
teve seu depoimento somente na segunda matéria.

Depois da concorrência

A Notícia informou no dia 23 de julho a morte de um suspeito pelos ataques
terroristas em Londres. O fato ocorreu, dentre outras razões, devido à aparência
asiática do mesmo. O AN, no entanto, ainda não possuía conhecimento sobre a
identidade do homem assassinado. No dia seguinte, estampa “Suspeito morto em
Londres era brasileiro”, que revelou Jean Charles Menezes como vitimado,
acompanhado por uma marca de carimbo: “Antes da Concorrência”.

Assim como aconteceu na cobertura da morte do Papa, os jornais do grupo
RBS perderam o furo. No caso do Santa, é compreensível devido ao fato das edições
de sábado e domingo serem conjuntas, diferente do DC, o que leva a crer que a
edição de domingo do Diário estava fechada desde sexta-feira já que a identificação
do corpo ocorreu no sábado.

Mantendo a tradição

No período de 20 a 30 de julho, A Notícia publicou seu caderno especial do
festival de dança de Joinville, evento que entrou na edição deste ano do “Guinness
Book” como o maior festival de dança do mundo. Como nos outros anos, o
suplemento apresentou a programação geral do evento (horários, locais), bem como
diversas entrevistas e matérias acerca dos cursos, oficinas e apresentações
realizadas por toda cidade. Quem teve o AN nas mãos durante o festival não pôde
se perder, estava tudo lá, inclusive a programação da 12ª mostra de dança de
Florianópolis. O repertório mágico de fotos documentou os bailarinos e as diversas
coreografias, no entanto, a impressão do caderno ofuscou o brilho do trabalho dos
fotógrafos, a distorção das imagens impediu uma boa visualização do figurino e da
expressão dos artistas.

Café requentado
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É legítimo que os jornais locais usem os conteúdos que compram das agências
notícias. Mas algumas práticas são questionáveis. É o caso da entrevista com o
escritor Cristóvão Tezza que A Notícia trouxe no dia 20 de julho, na capa do caderno
Anexo. Não se discute o interesse nem a qualidade do material: a entrevista é boa
e o autor é catarinense, o que justificaria o destaque de uma página para Tezza. O
problema é que a mesma entrevista já tinha sido publicada 33 dias antes no caderno
Cultura de O Estado de S. Paulo, edição de 17 de junho, p.7.
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Edição 74 - 15/08/2005

Nem todos aprenderam com o
Catarina

Em março do ano passado, fortes ventos varreram a costa catarinense e
mudaram a história da previsão climática no país. Até então o Brasil era uma terra
abençoada, sem furacões ou grandes catástrofes naturais. A passagem do primeiro
furacão no Atlântico Sul trouxe ensinamentos aos cientistas da área, à população e
aos jornalistas. Mas nem todo o mundo aprendeu.

A chegada de um ciclone extratropical neste mês mostrou bem isso. Nos dias
8 e 9, alguns jornais catarinenses não trataram o evento com o destaque merecido,
subestimando a potência da efeméride. Diário Catarinense e Jornal de Santa
Catarina, com base no serviço da Somar Meteorologia, informaram em suas
previsões que uma frente fria estava “praticamente estacionada sobre o Estado”. O
concorrente A Notícia previu a ocorrência de chuvas fortes e descargas elétricas,
seguindo o serviço da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri).

No dia seguinte, os jornais do Grupo RBS não deram muita atenção à mudança
do tempo, e informaram que o frio e a chuva iriam continuar, de forma rotineira. O
Jornal de Santa Catarina ateve-se a relatar os fortes ventos relacionando-os à
ressaca. A Notícia, não. Trouxe alerta na capa com destaque sobre o evento que
aconteceria àquela noite.

Só no dia 10, o Diário Catarinense – que vinha tratando o assunto como frente
fria – citou a formação de um ciclone daquele tipo em meio a uma série de matérias
sobre os estragos causados pelo vento. Já o Jornal de Santa Catarina ateve-se a
relatar os fortes ventos relacionando-os à ressaca.

De difícil cobertura, eventos naturais surpreendem até mesmo os especialistas.
Entretanto, a ocorrência de desastres semelhantes trazem lições que precisam
orientar e conduzir os trabalhos nas redações.

Mais do mesmo

Assim como o ritmo das investigações, os jornais catarinenses mantêm o ritmo,
durante o período de análise, das matérias veiculadas sobre a crise no Governo.
Novos nomes como Duda Mendonça aparecem, o clima da culpa do governo fica
intenso. Evoluem as CPIs, que apesar de tratarem de assuntos considerados
diferentes, apresentam algumas figuras bem conhecidas por quem já acompanha
as notícias. Como antes, o DC apresenta um maior espaço dedicado aos
acontecimentos de Brasília e detalhes de especulações do futuro do país. O Santa e
o AN trazem os principais fatos, de forma geral. Pelo que se nota, o noticiário político
dos jornais continuará nesse ritmo por um bom tempo. Nos editoriais, os jornais
deixam claro que já perderam a paciência com o governo Lula.
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Onde o homem já esteve

Do fundo do mar da baía de Kamtchantka até a órbita terrestre, os principais
periódicos catarinenses trouxeram durante o período uma cobertura completa dos
dois casos de exploração. A Discovery não teve tanta relevância aos jornais que,
apesar da agitação de um pedaço da fuselagem ter se soltado da espaçonave no
lançamento, não trouxeram mais nada além da rotina da tripulação. E bem longe
do espaço ocorria outro fato que ganhou destaque nas páginas dos jornais
catarinenses. O submarino russo AS-28 estava sob o olhar atento da mídia e do
mundo, o clima tenso mas esperançoso circundava a operação de salvamento da
tripulação. Assim como o final feliz de ambos os fatos, os jornais também fecharam
suas coberturas tranqüilamente, graças a todo o material proveniente das agências.

Duas vezes Malu

A atriz Malu Mader levou um susto na semana passada em sua passagem por
Florianópolis. Sofreu uma crise convulsiva e foi internada às pressas, diagnosticando
em seguida que possui um cisto benigno na cabeça. Na redação de A Notícia, o
susto fez muita gente bater cabeça. A notícia sobre a internação de Malu Mader foi
publicada duas vezes na mesma edição, a de sexta, 12 de agosto. O jornal trouxe
matéria sobre o assunto na editoria de Geral (“Detectado cisto em Malu Mader”) e
no caderno Anexo (“Malu Mader é internada na Ilha”), com textos praticamente
idênticos. Responsáveis pelas seções deveriam conversar e decidir onde o assunto
figuraria...

Ops!

O colunista Raul Sartori, do caderno Anexo, de A Notícia, andou meio
desligado nos últimos tempos. Na edição de 12 de agosto, trouxe não uma nem
duas, mas três correções a colunas dos dias anteriores. Na primeira delas (“Como
foi”), confessa que errou ao informar que a primeira dama do Estado, Ivete Appel
da Silveira, tivesse chegado de helicóptero à inauguração de uma creche em
Florianópolis. “A coluna errou e se penitencia pelo equívoco que aborreceu o
governador Luiz Henrique e Ivete Appel da Silveira, a quem se desculpa”, escreveu
Sartori. Na nota “Gramática”, o colunista lembra que “massacrou” a língua no dia
anterior, quando usou plural incorreto de anfitrião. Em seguida, na nota “Erramos”,
corrigiu informação acerca do carnavalesco Joãosinho Trinta que levou à Sapucaí
enredo sobre a saga de Anita Garibaldi. O colunista fez certo: corrigiu o que errou.
Assumir falhas é nobre. Retificar é necessário. Evitar o erro é o ideal.

Revelando nosso estado

No domingo dia 7, o DC anunciou a publicação do caderno especial: “A Força
SC”, com breve resumo de cada uma das quatro futuras edições. Os cadernos
mostraram um pouco da história e do poder da economia de cada um dos 293
municípios do estado, bem como dados gerais (região, população, data de fundação..),
localização no mapa de SC e fotos das cidades. Além da boa qualidade de impressão,
o suplemento se destaca pela riqueza do conteúdo, que apresenta por exemplo,
duas páginas com um mapa do estado incluindo todos os seus municípios e
curiosidades de cada região. Os cadernos possuem função histórica e também
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didática podendo servir como fonte de estudo acerca do assunto.

Para não sair da memória

No dia 6 de agosto, os três principais diários do estado trouxeram na capa
chamadas para a matéria sobre os 60 anos da bomba de Hiroshima.O Santa foi o
mais sintético, apresentou uma pequena entrevista com um sobrevivente e em uma
página inteira de infográfico, com números da catástrofe, fotos dos aviões e bombas,
tudo bem explicado. O DC se aprofundou um pouco mais na matéria e nas
entrevistas, trazendo o mesmo infográfico que o Jornal de Santa Catarina. A agência
RBS optou por repetir a dose das ilustrações, mas não dos créditos da obra, que
aparecem diferenciados. Já A Notícia, obteve destaque pela diversidade de matérias
e sua disposição aos leitores, tratando o assunto com clareza através de boxes como
o “Fique sabendo”, com resumos sobre energia nuclear e radioatividade. Assim
como o DC, indicou obras (filme, livro, poesia) relacionadas ao acontecimento.

Promoção

Em parceria com uma empresa de refrigerantes, no dia 8 de agosto o Santa
lançou a promoção “Seja jornalista por um dia”. O incentivo à produção textual é
voltado aos alunos do ensino fundamental e a escola que inscrever mais trabalhos
receberá como prêmio um microcomputador. Já os alunos vencedores terão suas
matérias publicadas no Jornal de Santa Catarina no Dia das Crianças.
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Edição 75 - 01/09/2005

Temperatura continua alta em
Brasília

Essa quinzena pegou fogo! Enquanto populares sofriam com os estragos
causados pelas chamas, o incêndio que toma conta do Planalto se alastrou pelos
editoriais do Jornal de Santa Catarina e A Notícia. Pelo que o leitor viu, ainda há
muito a queimar na fogueira provocada pela crise.

Visão do AN

A Notícia preferiu comparar a postura do ministro Antonio Palocci com a do
presidente Lula - enquanto um enfrenta a população com coragem, o outro prefere
“se refugiar em comícios” - e opinar sobre o tom de “esfarrapado” em que o
presidente pediu desculpas ao povo brasileiro, pedido tardio na opinião do jornal.
Quanto à queda de Lula nas pesquisas, A Notícia demonstrou sua perspectiva de
que nos próximos levantamentos a reprovação seja ainda maior, tanto em relação
ao presidente quanto a seu partido, pois o PT está “mortalmente ferido” e, de acordo
com o editorial, a rejeição a Luiz Inácio atinge todas as camadas sociais.

Visão do Santa

Enquanto isso, o Jornal de Santa Catarina apontava aspectos positivos do
governo Lula, como a criação de novos empregos e o desempenho da economia,
ainda não atingido pela crise política. No dia 17 de agosto, o jornal alfinetava a
oposição ao comentar que até então só ela falara em impeachment, visando as
eleições de 2006. O jornal fez também um tributo a Palocci, dizendo que sua
entrevista foi “oportuna”, “sensata” e “convincente”, que o ministro teve “absoluta
serenidade”, “transparência”, foi “rápido nas reações” e “franco nas explicações”,
demonstrando “preocupação”, “coragem”, “lucidez” e “segurança”, entre outros
adjetivos. Timidamente, através de seu editorial, o jornal defendeu a situação,
realçando os pontos positivos ao invés de falar do que deu errado.

Visão do DC

Já o Diário Catarinense não se posicionou, e nenhuma opinião sobre a crise
política foi encontrada em seu editorial na última quinzena. O DC preferiu abordar
outros temas como o fim da greve do INSS, o crescimento urbano na capital, a
ONG FloripAmanhã, o farol da Ilha da Paz em São Francisco do Sul, o Chile como
parceiro comercial do estado... Discorreu também sobre os incêndios ocorridos em
Santa Catarina, e maiores investimentos no turismo local. Nota-se que o DC não
expressou opinião nenhuma sobre a crise política durante essa quinzena,
contradizendo seu slogan “a opinião você encontra aqui”.

Dia dos Celulares
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Nas vésperas do Dia dos Pais, as publicações se restringiram a pequenas
matérias sobre a data. No caderno de Economia, o Grupo RBS apresentou o mesmo
conteúdo em seus jornais catarinenses: o horário de funcionamento do comércio,
os descontos especiais e a aposta nos produtos líderes de venda. Quem estava
pensando que os campeões de venda seriam meias e cuecas, enganou-se. Além de
garantir lucros para os lojistas quem vem ganhando entediante e exaustivamente
os espaços mais cobiçados para a publicidade são as empresas de aparelhos
celulares. As quatro principais operadoras - TIM, Claro, Vivo e Brasil Telecom -
foram responsáveis por 40 anúncios nos três jornais em apenas uma semana.

Tragédias aéreas

O mês de agosto foi, sem dúvida, bastante conturbado. Além de incêndios
ocorridos em diversos lugares de Santa Catarina e na Europa, os desastres de avião
também marcaram presença na mídia. Em 15 de agosto, Santa e DC publicaram
matéria sobre o acidente na Grécia que matou as 121 pessoas a bordo do Boeing
737. Os relatos dos jornais eram praticamente os mesmos, com pequenas variações
nos últimos parágrafos, levando a crer que se tratava de material de agência e que
mais uma vez não houve a preocupação de reescrevê-lo. No dia seguinte, o pouso
forçado de um monomotor em Blumenau esteve presente no jornal do Vale.

Gaza: o começo do fim?

De modo geral, os três principais diários de Santa Catarina relataram a
desocupação da Faixa de Gaza com o mesmo enfoque. A rapidez da retirada dos
judeus do local, bem como o baixo número de incidentes contrariando as expectativas
foram bem explorados pelos jornais. Talvez por se tratar de um veículo da família
Sirotsky (de origem judaica), o Diário Catarinense, em comparação aos demais
jornais, tratou do assunto com maior periodicidade.

Incêndios na capital

No dia 15 de agosto, o DC noticiou o incêndio no Kioske do Pirata da Praia
Brava em Florianópolis. O local ficou em chamas por cerca de 1h30, sem deixar
feridos. No dia 20, os jornais catarinenses noticiaram o incêndio do Mercado Público
também na capital. O Diário Catarinense chegou a publicar o caderno “Fogo no
Mercado”. Em 22 de agosto, o Santa trouxe matéria com enfoque econômico, visando
as perdas dos comerciantes e a promessa do prefeito da cidade, Dario Berger, de
criar um posto alternativo. No dia 23, a chamada de capa de A Notícia sobre a
reconstrução do Mercado Público de Florianópolis indicava a página A7 para o
leitor que desejasse acompanhar a publicação completa. O único problema foi que
a matéria veio na A8.
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Edição 76 - 15/09/2005

Nem furacão varre políticos das
capas

A densidade da crise política é tanta que agüenta até mesmo a fúria da
natureza. Isso pôde ser constatado com base nas primeiras páginas dos principais
jornais catarinenses, no período de 29 de agosto a 10 de setembro. Apesar de
adotarem focos diferenciados, os diários não deixaram a política sair da capa. O
Diário Catarinense alternou a passagem do furacão Katrina com os acontecimentos
políticos entre manchete e chamada destaque, dando ênfase a ambos. No Jornal de
Santa Catarina, a crise em Brasília também esteve sempre na frente, mas o enfoque
principal foram as notícias do Vale. Com devida atenção aos acontecimentos do
Estado, A Notícia apresentou os principais fatos: crise política e furacão nos EUA,
em manchetes e chamadas bem equilibradas.

Depois que a poeira baixou

Quatro anos dos atentados de 11 de setembro. Os atos terroristas ficaram na
memória de várias pessoas, e constantemente são resgatados e mencionados. O
segundo fato mais noticiado da história - perdendo apenas para a morte de João
Paulo II - não foi lembrado por todos os jornais catarinenses na data de seu quarto
aniversário. A Notícia foi o único jornal a mencionar os atentados aos EUA na sua
edição dominical do dia 11. Na matéria “Duas tragédias de dor e perda”, o presidente
norte-americano George W. Bush compara o atentado terrorista com as
conseqüências do Katrina.

Retrato de família

Os Holthausen, em sua visita ao Brasil, foram surpreendidos com a notícia do
furacão Katrina. Em entrevista a Cacau Menezes, no Jornal do Almoço (RBS-TV)
do dia 1º, a família catarinense - que vive há 13 anos nos EUA - contou como foi
pega de surpresa. A descrição, além de dados sobre o clã e as perdas, esteve na
coluna de Cacau, na edição de 2 de setembro do Diário Catarinense.

No dia seguinte, a matéria “’Vamos recomeçar’ afirma catarinense” valorizou
as palavras de Brigitie Barbieri Holthausen e contou com as mesmas informações
da coluna do dia anterior. Na reportagem que saiu no DC na editoria Geral, constava
que a família está há 14 anos nos EUA. Assim, o leitor que acompanhou ambas as
publicações pôde se perguntar: o material da coluna serviu de base para a matéria,
ou a coluna furou a reportagem da Geral? E mais: os Holthausen estão há 13 ou 14
anos fora do Brasil?

Visões independentes

Mesmo no Dia da Independência, a opinião do Diário Catarinense não ficou
livre da crise do governo. O fato foi ligado com “o abalo das instituições
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democráticas”, juntamente com o pressuposto de que “o brasileiro sente-se traído”.
Num tom firme, o editorial do DC apontou um possível final para o processo. Nesse
caso, o desfecho pelo qual tantos esperam e refletem pareceu simples. Bastaria
tirar os políticos envolvidos, a população se conscientizar e pronto!

O Jornal de Santa Catarina, num resgate histórico, lembrou a Independência
como o ato de “aperfeiçoar as relações do Estado com os cidadãos”. Afirmou uma
situação “deprimente e instigante”, referindo-se ao momento atual do país e apontou
esses dois lados sobre o caso. O editorial do Santa instigou um pensar sobre a
situação.

“Pela Pátria e pela cidadania” foi o editorial de A Notícia nesse dia 7, com
uma visão de revolta frente aos casos de corrupção envolvendo parcela do quadro
político, a opinião do AN foi de que ainda há “muita água por rolar”. O jornal de
Joinville reproduziu uma opinião corrente, exigindo soluções mas não apontando
os meios.

Jogada publicitária

A matéria “História de irmãos emociona jogadores”, do jornal A Notícia do
dia 3 de setembro, tratava da exibição do filme “Dois filhos de Francisco” para os
jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira de futebol. O longa, que conta
a trajetória da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, causou comoção entre
alguns da equipe, o coordenador técnico Zagallo por exemplo, não conteve as
lágrimas. Além do caráter meramente promocional da publicação, outro fator que
chamou a atenção foi a diagramação da página. Fugindo do critério de proximidade,
uma foto do atacante Ronaldinho parecia integrar a matéria sobre o filme, quando
na realidade pertencia à matéria sobre dores musculares que o jogador teria sofrido
após o treino.
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Edição 77 - 03/10/2005

Rápido! Chamem o revisor!

Uma espécie está em extinção nas redações: o revisor. Por conta disso e de
outros fatores, todos os dias, dezenas de erros escapam dos olhares atentos dos
editores e chegam aos leitores nas páginas dos jornais. O MONITOR DE MÍDIA
passou um pente fino nas edições de um único dia para ver até que ponto os erros
comprometem a qualidade dos jornais.

A exemplo do que fizemos na Edição nº 10, de 1º de março de 2002, analisamos
criteriosamente a edição do dia 19 de setembro passado, uma segunda-feira. Os
pesquisadores foram da primeira à última página do Diário Catarinense, de A
Notícia e do Jornal de Santa Catarina, sinalizando possíveis erros. Todos os textos
do conteúdo editorial foram lidos, e só foram desprezados anúncios e classificados
porque esses fogem ao controle da Redação. É claro que a análise feita num único
dia não tem a pretensão de esgotar o assunto nem um caráter científico determinista,
de forma a sermos definitivos na questão da qualidade dos jornais. No entanto, esse
procedimento traz pistas importantes para a compreensão do assunto. Note o leitor
que a análise a seguir debruçou-se apenas na correção gramatical, deixando de
lado erros de edição, equívocos de informação e outras derrapagens.

De maneira geral, e infelizmente, pouco ou quase nada mudou em três anos
e meio nos jornais. Conforme apontamos em março de 2002, os produtos chegam
aos leitores recheados de erros de pontuação, acentuação, ortografia e digitação,
entre outros. Os erros gramaticais não são os únicos; há outros mais
comprometedores, como os de informação - para um detalhamento maior, leia
pesquisa sobre os erros nos jornais catarinenses -, mas a credibilidade de jornais e
jornalistas é minada já na própria superfície do texto. Mas se o repórter grafa mal
uma expressão, o que garantirá que sua apuração foi mais atenta?

As ocorrências em A Notícia

Os erros de concordância nominal estiveram em alta ao longo da edição do
dia 19/09, começando na editoria de Opinião no artigo ”Mulheres
Cooperativistas”: “... nas 292 sociedade filiadas...”. Na editoria de Política, em
“Catarinenses também foram às urnas”, identificamos o trecho ”... os petista voltam
às urnas no dia 9 de outubro”. Mais adiante, no caderno Anexo, a matéria que
discorria sobre o ensino de uma segunda língua nas escolas citou que “... 34 escolas
vai oferecer...”, esquecendo a flexão do verbo.

Na editoria de Segurança, na matéria “Quinze adolescentes fogem de centro
educacional”, foram citadas “As câmaras de vigilância...” do local; em um conflito
no Paraná, “A calma só voltou no começo da manhã de ontem, com chegada de 60
homens do pelotão de choque...” dispensando o artigo a antes de “chegada”; em
nota sobre acidentes de trânsito, foi possível encontrar a denominação “camionete”
enquanto que em matéria anterior o substantivo estava escrito corretamente
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(caminhonete).

Na editoria Geral, a repetição de local em “O local do encontro ainda não tem
local definido” poderia ter sido evitada com a seguinte construção, por exemplo: o
local do encontro ainda não foi definido.

No Anexo, a legenda de uma das fotos indicava como “mandades” os atos
cometidos pela personagem de Fernanda Machado na telenovela “Alma Gêmea”,
por seu significado não estar presente em dicionários acredita-se que a legenda
pretendia se referir às “maldades” da moça na trama. Na mesma seção, um novo
erro que pode ser visto como falha de digitação: no resumo de Malhação, onde um
personagem disse que “merece uma mesa reservada no Giba”. Acontece que o
nome da lanchonete da novelinha é Giga Byte.

A grande campeã de erros dessa edição foi a editoria Dinheiro, onde ocorreram
falhas de digitação como: “... possível.:O problema”; “... trabalhadores
desempregados estão receber os salários do seguro desemprego...”; “...ano. é grande
a expectativa...”. Falhas na concordância nominal também ocorreram nas páginas
de Economia, como em ”... centenas de postos de trabalho fosse fechados...” e
“...próximas reunião do Copom”.

A coluna “Informal” do ANEsporte enfatizou a utilização de pronomes
oblíquos pós-postos ao verbo nem sempre em situações corretas e deixou a desejar
com: “E não demorou a somar seu a abrir o placar”. Em “Grêmio convoca o torcedor”
na página 7, “o Dirigente revelou, ainda, que já está sendo projetando o retorno ao
grupo principal” assim, acredita-se que o retorno já está sendo projetado.

No Diário Catarinense...

O DC apresentou mais erros quanto à digitação, “engolindo” palavras, ou
esquecendo de colocá-las, equivocando-se com artigos, preposições e conjunções.
Nada que uma boa revisão não resolvesse grande parte do problema. Por exemplo,
em uma única frase, foram encontrados vários erros na matéria “PT faz balanço das
eleições internas”. A segunda frase após o lead era: “Segundo os organizadores,
mais de 825 mil militantes PT estavam aptos para votar na eleição para a escolher
o novo diretório nacional do partido e s representantes...”

Na matéria de indicadores econômicos, p.16, o lead informa: “A decisão do
Comitê de Política Monetária (COPOM) cortar os juros depois..” a preposição de
pode e deve ser repetida. Ainda na mesma matéria, o último parágrafo traz: “...os
preços do petróleo continua preocupando o mercado”, onde o verbo não é flexionado.
Na p. 23, a matéria sobre meio ambiente, veio com o trecho: “O maior temor dos
especialistas é que o Ártico esteja a ponto de alcançar um ponto de não retorno...”.
Sem comentários.

Sobre a apuração de votos no Afeganistão, na matéria da p.25, o trecho veio
sem o verbo de ligação. Veja: “a previsão é de que os votos sejam enviados hoje aos
centros de aprovação de cada província, onde começarão a contados”.

A campeã de erros foi a editoria de Esportes. Se nos apegarmos a cada detalhe,
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teríamos uma lista generosa de erros a citar. Frases como: “..que cumpriam
suspensão, ficam novamente à disposiça.” e “Já o goleiro Gilmar, que passou por
uma cirurgia para na mão direita..” são encontradas numa mesma matéria.

Algumas no Jornal de Santa Catarina

Na “Opinião da RBS”, o Santa trouxe o artigo “Sucessão da Câmara”, onde
se leu “os aspectos deplorável” da crise política. Encontramos ainda neologismos
como “exacerbamento” e trechos pouco claros, como o que se segue: “O país não
pode estender por mais tempo que o necessário esse processo do qual precisa sair
mais ético e com a democracia fortalecida”. Entendeu? Como não?!

Em “PF investiga os negócios da Natimar”, num depoimento do empresário
Carlos Alberto Quaglia, há uma redundância na explicação do elo das denúncias
com sua empresa de Florianópolis: “segundo ele próprio” (!)

Esses títulos...

A Notícia, 15/09/2005, p. B1: “Bochófila do Oeste representa Brasil nos EUA”.
A propósito: bochófila é alguém do sexo feminino que aprecia ou joga bocha. A
Notícia, 24/09/2005, p. A8: “Universidades aceita substituir Provão”. Não flexionam
mais o verbo quando o sujeito é plural? Cadê os acentos de crase em “Policiais
matam homem que reage a prisão” (A Notícia, 23/09/2005, p. A10) e em “42 mil
assistem a vitória de Cacá Bueno” (A Notícia, 19/09/2005)?

Mínimos detalhes

Na edição de 17 de setembro, o Diário Catarinense mostrou a blitz do Grupo
de Operações Especiais da Polícia Militar. Na ação, a polícia buscou vítimas e
aliciadores de menores. Na matéria “Prostituição de adolescentes está no alvo”,
histórias e números de jovens prostitutas estão juntos com o esquema da ação. A
publicação contou com um infográfico expondo os equipamentos do grupo de
operações. Um arsenal um tanto que exagerado para a situação, assim como uma
informação que pouco acrescentou à matéria.

Musas

No meio de tantos escândalos envolvendo figuras de paletó e gravata, os
jornais catarinenses também viram beleza na situação. Cotadas pelas principais
revistas masculinas, não faltaram musas para as CPIs. A mulher do empresário
Sebastião Buani, Diana, foi citada em meio a muitas matérias dos três jornais. No
Jornal de Santa Catarina, no dia 16, “Beleza sem Crise” trata da “beleza que
desponta no meio da lama”, e a protagonista é a filha de Roberto Jefferson, Cristiane
Brasil. Junto à matéria, uma foto da moça com a alça da blusa caída,
displicentemente. Já o Diário Catarinense mostra, além da beleza, a opinião de
Teresa Collor acerca dos fatos em Brasília. Nessa matéria também, uma foto de
Teresa “bem à vontade”, digamos.
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Edição 78 - 14/10/2005

Preparar, apontar, decidir

A expectativa para o dia 23 de Outubro é assunto nos principais meios de
comunicação do país. Uns fortemente posicionados, outros mais retraídos. No
diagnóstico da primeira quinzena de outubro, este MONITOR DE MÍDIA analisou
os três principais jornais catarinenses quanto ao referendo sobre a proibição do
comércio de armas e munições. Com matérias detalhadas, os periódicos explicaram
o processo e o que pensam os dois lados. A opinião nas cartas também foi vista e
deixou claro que a população ainda tem dúvidas.

A estratégia

Ao contrário da parte opinativa, os jornais catarinenses apresentaram poucas
matérias sobre o referendo no período de 30 de setembro a 14 de outubro. O Jornal
de Santa Catarina, curiosamente (já que é voltado para o Vale do Itajaí), foi o que
mais publicou. Na edição do dia 1º, a chamada de capa “Começa duelos de
argumentos sobre as armas” referiu-se à campanha eleitoral que começaria a ser
veiculada. Trouxe ainda entrevista com apoiadores dos dois lados. No dia 3, o
entrevistado foi Denis Rosenfield, e o filósofo político disse que o “desarmamento
é um paliativo”. A manchete do dia 12 traz: “Cresce venda de armas à véspera do
referendo” e na p.14 um box sobre o Estatuto do Desarmamento.

O Diário Catarinense do dia 1º trouxe a manchete: “Começa a propaganda do
referendo das armas”. A publicação completa pôde ser acompanhada nas páginas
4 e 5. Apresentou a mesma entrevista do Santa, mas de forma completa. Registrou
ainda a opinião pública acerca do referendo e um box “tira-dúvidas”. No dia 14,
destacou que as vendas de armas e munições aumentaram mais de 3000% pela
proximidade da data do referendo. Trouxe box explicativo sobre como votar e
justificativas dos dois lados.

A Notícia ofereceu muita opinião e charge, mas quase nenhuma matéria. No
dia 3, trouxe a manchete: “População se divide sobre armas”. Na p.4, veio matéria
com os principais argumentos dos que apóiam o SIM ou o NÃO, descreveu o
procedimento técnico a ser tomada na eleição do dia 23 e ainda respondeu algumas
dúvidas sobre o referendo. No dia 14, trouxe uma pequena matéria com o título
“Frente muda foco de sua campanha”, que uma das frentes irá mudar sua
abordagem. Além das matérias relacionadas diretamente ao referendo, apresentou
várias notícias ressaltando “homicídios a tiros” e “assassinatos com arma de fogo”,
bastante subliminares.

A visão das trincheiras

Os editoriais dos jornais catarinenses estavam focados na crise política,
oscilando esporadicamente entre outros assuntos, mas pouco se falou de referendo.
Em A Notícia, o referendo sobre a não comercialização de armas de fogo e munição
no Brasil foi abordado de forma equilibrada. Os artigos eram, em sua maioria,
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sempre bem posicionados e o espaço para cada ponto de vista foi praticamente
igual.

O mesmo aconteceu no Jornal de Santa Catarina. Na edição dos dias 8 e 9 do
Santa, o artigo de Telêmaco Marrace de Oliveira questionou o referendo dizendo
que está se resumindo uma “questão profunda” em uma “pergunta pífia”.

Nos dias 3 e 4, o referendo foi mencionado no Diário Catarinense através das
charges de Zé Dassilva. Dos três jornais, o DC foi o que publicou menos artigos
sobre o tema. Na edição do dia 9, o jornal trouxe o editorial “O direito de opinar”,
ressaltando a democracia, porém sem posicionamento explícito.

A visão do campo de batalha

Na seção de cartas, havia leitores reivindicando o direito à defesa (pelo NÃO)
e outros o direito à vida (pelo SIM). Em carta publicada no jornal A Notícia no dia
3, Aloísio Antonio, de Videira (SC), deixou clara sua posição contrária à questão do
referendo e mencionou o assunto como sendo a “arte de complicar o simples”. Tal
complicação pôde ficar clara no dia 7 no Diário Catarinense onde um leitor se
confundiu ao afirmar que os “menos esclarecidos apertarão o primeiro botão (o
número 1) que autoriza o desarmamento”. O mal entendido foi esclarecido no dia
10, também por um leitor, que acrescentou que as propagandas na TV e no rádio
estão sendo utilizadas apenas para convencer o eleitor, não para orientá-lo.

O valor de uma aposentadoria

Uma pequena nota chama a atenção nas editorias políticas de A Notícia, Jornal
de Santa Catarina e Diário Catarinense. No dia 11 de outubro, “Jefferson se
aposenta com R$ 8,8 mil” sai em A Notícia, “Mesmo cassado, Jefferson ganha
aposentadoria da Câmara” traz o Santa e “A aposentadoria de Jefferson”, vem o
DC. Nos textos, o relato de que o ex-deputado Roberto Jefferson – cassado há poucas
semanas - conseguiu, após 18 dias do pedido, a aposentadoria proporcional ao tempo
de serviço de vida parlamentar.

Percebe-se nas três notas o aproveitamento de material de agências noticiosas
ou relise de assessoria de Brasília, pois as informações são básicas, sem nenhum
aprofundamento. Seria interessante um desdobramento deste assunto, uma maior
investigação que resultasse em reportagens e não tão somente em notas. Uma
pequena nota, muitas vezes, não chama a atenção suficiente na questão de denúncia.

Boato na capa

“Uma fortuna no lixão” é manchete da edição de 6 de outubro do Jornal de
Santa Catarina, que indica um tesouro no final da linha do caminhão de lixo em
Timbó (SC). A matéria traz a história de um “suposto ganhador” da Lotomania na
cidade. Sem citar nenhum nome dos envolvidos, o boato ganha caráter noticioso
em uma espécie de “diz-que-diz” na localidade.

Sem nenhum fato concreto, existe somente a hipótese de um empresário “poder
ser” o ganhador, fato não confirmado, já que nem ele sabe se o bilhete é ou não
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premiado. No jornalismo, deve-se trabalhar com notícias concretas e não boatos ou
fofocas. Além disso, é estranho um boato ganhar o espaço da manchete,
principalmente nessa época de tantos acontecimentos importantes.

Nas páginas internas

Na mesma matéria, consta no olho que “outro morador de Timbó tornou-se
milionário”. Isso é estranho em dois detalhes: até a publicação da matéria, nem o
primeiro ganhador havia se confirmado quanto mais um segundo. Outro deslize:
os acontecimentos na matéria vão até segunda-feira, mas o texto do olho indica um
fato que ocorreu na terça-feira e não há qualquer menção a tais informações no
corpo do texto. O olho é uma linha de apoio ao título da matéria e geralmente é
extraído do texto da reportagem, como uma espécie de reforço.

Este MONITOR DE MÍDIA percebeu também que a manchete do Santa nesta
edição não tem verbo, elemento esperado em frases que retratam ações. O verbo na
manchete atualiza o fato, dá movimento ao acontecimento. Sem ele, a frase perde
força, impacto.

A Santa também

Em A Notícia, somente no dia 12, apareceram matérias relacionadas à data,
como o destaque de capa “Deliciosa Brincadeira de Criança”. Nas páginas internas,
“Dia da Alegria para Crianças” e “Histórias estimulam a curiosidade Infantil”
trataram de como os pequenos vivenciam esse dia e a importância da literatura na
educação. Em “Homenagens à Nossa Senhora Aparecida”, o AN lembrou o caráter
religioso da comemoração, a publicação relatou a movimentação no estado em
devoção à padroeira. O jornal foi o único a mencionar esse lado.

Só crianças e campanha

O Grupo RBS promove este ano a campanha “Educar é tudo”, em ligação
direta com a educação infantil. E nos dois principais jornais da empresa, a campanha
esteve em alta. O Diário Catarinense, no dia 10, apresentou na sessão “Sopa de
Letrinhas” um especial de literatura direcionada ao público infantil. No dia 11,
algumas propagandas da campanha. No Dia das Crianças, o caderno “Variedades”
trouxe os aspectos da educação na matéria “Educar é tudo”, onde apresenta 24
ícones da campanha.

Material diferenciado

No Jornal de Santa Catarina, a campanha do “Educar é tudo” também esteve
presente. No dia 10, os cadernos “Vida” e “Variedades” trouxeram matérias como
“Educar é sempre imprevisível” e “Cores da Infância”. Na mesma edição, a seção
“Estante” foi direcionada à literatura infantil. No dia 11, somente mencionou a
campanha do Grupo. No dia 12, o jornal trouxe um artigo, mas nada referente à
religiosidade foi mencionado.

Acompanhando o Santa no Dia das Crianças, um encarte especial composto
pelo material enviado para a promoção “Jornalista por um Dia”. Nesse exemplar,
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as matérias feitas por pequenas mãos abordaram aspectos do cotidiano e a visão de
mundo de uma perspectiva mais jovem. Dentre matérias e artigos opinativos,
poesias e piadas inocentes compunham o “jornalzinho”, ao mesmo estilo do “pai”
da idéia.

De canela

As crises não se contiveram na política. A Notícia acompanhou, em sua editoria
esportiva, a movimentação fora dos campos dos dirigentes esportivos e da chamada
“máfia do apito”. A partir do dia 1º de outubro, com a chamada de capa - “Cai chefe
da arbitragem da CBF” - acompanha as medidas judiciais tomadas. No AN Esportes
do dia 3, traz na capa “Pra tentar consertar”. Em duas matérias, o caderno trata da
repercussão nos clubes da decisão de anular onze jogos do Campeonato Brasileiro.
Nas edições seguintes, o jornal acompanha de perto os clubes, como nas edições
de 8 (“Decisão da CBF provoca revolta no São Paulo”) e 11 de outubro (“Abel
revoltado com a CBF”). O uniforme é outro, gravatas por chuteiras, mas o esquema
tático é o mesmo nas duas crises.

Até no futebol...

No Diário Catarinense, o esquema de manipulação de resultados em jogos de
futebol foi destaque na editoria de esportes no dia 3 com a saída da prisão de Edílson
Pereira de Carvalho, o principal árbitro envolvido no esquema. Edílson havia
cumprido cinco dias de prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal.
Dia 1º, o destaque foi para a demissão de Armando Marques, ex-presidente da
Comissão de Arbitragem da CBF. O escândalo foi destaque na primeira página do
Caderno de Esportes até o dia 4; no dia 3 a manchete foi: “Luiz Zveiter anula as 11
partidas”.

Fora do campo

No Jornal de Santa Catarina, um selo identificou matérias relacionadas ao
“escândalo do apito”. Alguns títulos ocuparam as primeiras páginas da editoria:
“Vale a pena ver de novo” (dia 3), “Cartolas se reúnem para tentar reverter anulação
de jogos” (dia 4), “Cinco clubes vão entrar com recurso conjunto” (dia 5), “Edílson
afirma que Federação Paulista encomendava resultados” (dia 6). O assunto teve
grande repercussão no diário.
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Edição 79 – 28/10/2005

Jornais penderam para o ‘NÃO’

Eles até tentaram, mas não conseguiram. Os principais jornais catarinenses
buscaram algum equilíbrio na cobertura do referendo, mas levantamento aponta
que houve uma supervalorização do “não” na quinzena que antecedeu a consulta
popular. Coincidência ou não, A Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa
Catarina manifestaram-se contra o fim do comércio de armas e munições. Isto é:
eram claramente pelo “não”. A parcialidade foi além do conteúdo opinativo:
refletiu-se também no informativo, inclusive com a omissão de notícias que
pudessem influenciar um voto favorável à proibição.

No dia 18 de outubro, por exemplo, A Notícia não trouxe uma linha sequer
sobre a morte de um adolescente de 15 anos, que foi vítima de arma de fogo em
plena sala de aula. O disparo foi efetuado por um colega de classe e sem intenção.
O Jornal de Santa Catarina também não deu nada sobre o fato, enquanto o Diário
Catarinense fez rápido registro na página 35 da editoria de Polícia. O crime foi de
grande repercussão na semana que antecedeu o referendo, mas por que os jornais
não deram a notícia? Havia razão para essa omissão?

As vozes do “não”

As opiniões sobre o referendo inundaram as páginas dos jornais dias antes da
votação. Mas depois também. Contagem feita nos jornais, entre os dias 15 e 27,
apontou que as manifestações pelo “não” foram muito superiores em número que
as demais. No Jornal de Santa Catarina, foram publicados 13 textos opinativos
(entre editoriais, artigos e cartas) no período, dos quais seis foram pelo “não” e
dois pelo “sim”. Os demais criticavam a realização do referendo ou o próprio governo.

O Diário Catarinense publicou 28 textos, 17 pelo “não” e dois pelo “sim”.
Sete outros textos criticavam a consulta sobre a proibição do comércio de armas e
munição, um apoiava o pleito e outro comentava superficialmente o evento.

A Notícia trouxe 29 textos no período analisado. Doze manifestaram-se pelo
“não”, quatro pelo “sim”, onze queixaram-se do referendo e dois apoiaram-no.

No total, os jornais publicaram 70 textos, sendo 43 posicionando-se claramente
pela consulta. Neste universo, 81% das manifestações foram pelo “não” contra 19%
do “sim”. Pergunta-se: se os jornais estavam dispostos a estimular o debate, não
teria sido melhor publicar manifestações de forma mais equilibrada?

Marcando posição

Os jornais catarinenses expuseram suas opiniões sobre o referendo em seus
editoriais. Na edição do dia 16, exatamente uma semana antes da votação, os diários
se posicionaram pelo “não”. A opinião do Grupo RBS foi publicada no Diário
Catarinense, o que dispensou repetição no Jornal de Santa Catarina. Mesmo de



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS331

forma sutil, deixou clara a preferência: “Da mesma forma como almejamos uma
sociedade justa e pacífica, defendemos que os cidadãos tenham liberdade para
exercer todos os direitos assegurados pela Constituição, entre os quais o de decidir
a melhor forma de se defender da violência que os ameaça cotidianamente”. Já o
jornal A Notícia foi mais enfático: “A existência de arma em casa não implica,
necessariamente, como se deseja transmitir à população, o risco de morte acidental.
É, contudo, uma garantia e um direito que o cidadão tem de se defender, ou seja, de
agir em legítima defesa ou em defesa de seu patrimônio. Trata-se de um direito
legítimo e constitucional que não lhe deve ser confiscado. ??...?? A opção pelo ‘não’
se impõe, então, como a mais racional e mais consistente, em defesa da própria
vida, interesse maior de todos e de cada um”. O referendo fez com que os jornais
“saíssem do armário”, já que – na maioria das vezes – eles não se posicionam
claramente em debates mais polêmicos. Além de suas posições, os jornais
catarinenses apresentaram noutros editoriais duras críticas à realização do
referendo e ao próprio governo federal.

Uma surpresa no Vale

O Diário do Litoral, mais conhecido por Diarinho, também se posicionou frente
ao referendo. No dia 19, trouxe texto do editor tomando partido do “sim”. A surpresa
se deu pelo perfil do jornal, marcadamente sensacionalista, e cotidianamente
explorando a violência urbana. O Diarinho justificou: “Por uma cultura de paz e
pela crença numa sociedade civilizada”.

Alvo no regional

A cobertura do referendo pelo Jornal de Santa Catarina foi aumentando
gradativamente. A partir do dia 18, com a chamada de capa “Como os parlamentares
de SC votam no referendo”, passou a publicar diversas matérias sobre o tema. A
grande maioria era relacionada à região que cobre, em especial a Blumenau. Na
matéria “Tire suas dúvidas”, apresentou encarte com informações básicas a respeito
do referendo, do Estatuto do Desarmamento, bem como os procedimentos de votação
e justificativa. Trouxe debates entre especialistas, cidadãos e também entre a Frente
Parlamentar pelo Direito à Legítima Defesa e o Programa de Segurança da ONG
Viva Rio, através de entrevistas ou perguntas e respostas para os dois lados.
Na capa expressiva da edição conjunta do fim de semana (22 e 23/10), a manchete
“O voto é sua arma” indicava páginas que apresentavam matérias com argumentos
e depoimentos dos dois lados. Bastante informativas, as matérias esclareciam
diversas dúvidas sobre o referendo. Na segunda que sucedeu a votação, parte da
capa do Santa se resumiu a um “Não”, que indicava o resultado do referendo. Aliás,
essa foi a lacônica manchete do dia e a edição com mais páginas a respeito do
assunto. Além da matéria com o resultado geral, apresentou infográfico com os
números de votos em cada estado e tabela com o resultado de todos os municípios
de Santa Catarina. Na mesma edição, fez análise da vitória do “não”, com
depoimentos de autoridades em matérias quase sempre relacionadas ao Vale do
Itajaí. As matérias sobre o referendo se encerraram no dia 25. O jornal publicou
reportagem sobre as cidades que mais votaram no “sim” e no “não” no estado.

Em cima da hora
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Certamente, os leitores do Diário Catarinense estranharam as poucas matérias
sobre o referendo até um dia antes da votação. Exceto opiniões, apenas matérias
sobre o crescimento do número de registros de armas no país, a confusão dos
eleitores quanto à pergunta mal formulada para o referendo e os preparativos finais
para o domingo, constaram nas páginas do DC na semana que antecedeu o dia do
referendo. Talvez a matéria mais aproveitada, publicada na edição que abordou os
preparativos finais, foi a intitulada “Ainda dá tempo para tirar as dúvidas”. Fez
menção ao funcionamento do Plantão do Tribunal Regional Eleitoral, antes e durante
a votação. Uma boa alternativa para os leitores do DC que até o sábado não
dispunham de muitas informações sobre o pleito. O motivo? Infelizmente, diversas
páginas de matérias e reportagens sobre o referendo só foram publicadas no próprio
dia da votação. Foram publicadas 11 páginas nesta edição. Tarefa difícil para o
(e)leitor que se preparava para votar.

Ainda que não justifique o atraso, a edição de segunda, com a manchete:
“Brasileiro diz ‘não’ à proibição do comércio de armas e munições”, estava elogiável,
bastante completa. O leitor pôde se informar dos resultados, bem como da
repercussão e conseqüências do referendo no estado e no país.

Na dose certa

A melhor estratégia de publicação foi, sem dúvidas, a de A Notícia. Uma série
de reportagens foi publicada na semana que antecedeu a votação, e ofereceu todas
as informações necessárias para esclarecer o assunto em doses curtas, para facilitar
a leitura. A série foi publicada em sete dias, sempre com uma agenda na margem
esquerda da página, indicando a seqüência de temas abordados: no dia 16, veio
com “O que é o Estatuto do Desarmamento”; no 17, “Estatísticas de morte por arma
de fogo”; em 18/10, trouxe “Como funciona o comércio de armas hoje”; no dia
seguinte, “Saiba como votar no referendo de domingo”; dia 20, publicou “Motivos
para dizer sim à proibição”; dia 21, “Motivos para dizer não à proibição”; no dia
22, veio com “Opinião de diferentes setores da sociedade” e dia 23, da votação, “A
população vai às urnas”. As páginas do especial possuíam uma diagramação
diferenciada, com o intuito de destacar a série e organizar melhor o conteúdo. No
centro, vinha uma matéria principal, indicada pela agenda e algumas secundárias
contendo depoimentos, entrevistas e também infográficos e boxes informativos.
Em uma coluna no canto esquerdo da página, estavam dispostas notas com
informações atuais relacionadas ao referendo.

No dia 24, após a apuração, o AN chegou às bancas com a manchete “País
rejeita proibição do comércio de armas” com resultados das votações no país e no
estado e apresentou matérias criticando a atuação do governo. No dia seguinte,
mostrou o resultado das votações nas cidades catarinenses e que o “não” teve maior
vitória nos pequenos municípios.

Muita Oktober...

Santa Catarina transforma-se no mês de outubro num dos principais pontos
turísticos do país. Em diferentes cidades acontecem festas típicas que resgatam as
tradições herdadas dos imigrantes e reúnem mais de dois milhões de pessoas. Com
tamanha repercussão, não seria diferente nas páginas dos jornais catarinenses. O
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Jornal de Santa Catarina se destacou na cobertura da segunda maior festa popular do Brasil
depois do carnaval, a Oktoberfest. Porém não se pôde dizer o mesmo em relação a todas as
festas de outubro. Além do caderno especial da Oktober, o Santa destinou duas a três páginas
de sua edições para as festas de outubro, mas quase todas as matérias eram sobre a festa de
Blumenau. Pouco se falou da Marejada, em Itajaí, da Fenarreco, de Brusque, da Festa das
Tradições, em Joinville, e quando mencionadas eram em matérias curtas ou notas.

Perdendo para o referendo

No Diário Catarinense, a cobertura foi modesta, apresentando alguma coisa sobre a
festa da capital (Fenaostra) e matérias da Agência RBS relativas à Oktoberfest e outras festas.
O referendo realizado no dia 23 de outubro não interferiu na venda de bebidas nas festas de
outubro, mas afetou a divulgação das festividades nos jornais catarinenses. Os diários ficaram
devendo aos leitores um espaço de maior destaque para eventos tão importantes no calendário
local. Cadernos especiais poderiam ter sido produzidos, com matérias bem elaboradas e
conteúdo informativo, por exemplo.

Festivo mesmo...

O Jornal de Santa Catarina publicou, de 7 a 24/10, um caderno especial sobre a maior
festa da cerveja do país: o Oktober Zeitung. O suplemento teve caráter de divulgação, trouxe
a programação da festa, o que aconteceu por lá, além de matérias e colunas bem humoradas,
rostinhos bonitos, povo animado. Bem colorido, com formato dinâmico, passava ao leitor o
espírito de animação da festa. Mais um meio de marketing da Oktober do que propriamente
um jornal, o caderno era superficial e recheado de fotos e receitas da culinária típica.

De novo, mais equilibrado

Entre os jornais locais, A Notícia foi o mais equilibrado na cobertura das festas de
outubro. Publicou a localização e as programações das festas, preocupou-se com o resgate
das tradições dos imigrantes e com a repercussão dos eventos. O AN não restringiu o assunto
à editoria Geral, mas também publicou matérias nas páginas de cultura e economia, por
exemplo. A cobertura não foi exaustiva, mas bem abrangente, considerando não apenas a
Oktoberfest mas também as outras festas populares da região.

Piada pronta

Com a transferência do traficante Fernandinho Beira-Mar para Santa Catarina, uma
anedota se tornou obrigatória na imprensa local. Explica-se: o criminoso foi recolhido à
carceragem da Polícia Federal, cuja sede fica na avenida mais nobre da cidade, a Beira-Mar.
Apesar das queixas à vinda do traficante mais perigoso do país, houve quem dissesse que
ele, agora, está no lugar certo.

Manchete espirituosa

O Diário do Litoral, o mais popular e sensacionalista jornal do Vale do Itajaí,
não levou a sério a transferência do traficante para o estado. Trouxe a manchete:
“Beira-Mar vem pra Floripa e vira vizinho do governador”. Explica-se: a sede da
Polícia Federal, onde está hospedado o criminoso, fica bem ao lado da Casa da
Agronômica, residência oficial do governador Luiz Henrique da Silveira.
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Edição 80 - 11/11/2005

Jornais deixam saúde humana em
segundo plano

O noticiário atual está recheado de doenças e perigos sanitários. Em Santa
Catarina, a situação não é muito diferente. O reaparecimento da chamada gripe
aviária deixa em alerta as cidades da Ásia e movimenta a economia catarinense.
Por outro lado, a febre aftosa faz o Brasil e SC tomarem diversas medidas enquanto
as vendas de carne bovina estão ameaçadas. Será que só importa a saúde dos
animais ligada à economia? Este MONITOR DE MÍDIA analisou os jornais A
Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, no período de 30 de outubro
a 10 de Novembro, e NÃO viu destaque para as doenças humanas.

Preocupação com a boiada

A Notícia acompanhou os casos das doenças que se alastram pelos rebanhos
em diversas partes. Em todo o período analisado, todas as edições trouxeram
informações sobre a febre aftosa. Chamadas de capa como “Exército deve combater
aftosa semana que vem” no dia 05/11 e “Exército reforça barreiras no Oeste” em 09/
11, indicam matérias que tratam de toda a mobilização para o combate à doença. O
mal bovino também foi manchete. “SC inicia combate aéreo à aftosa”, saiu no dia
31, e “Exército quer R$ 10 mil por dia para o controle da aftosa”, no dia 4.

No dia 30/10, o jornal dedicou três páginas para as moléstias animais no
caderno de Economia, a partir de “Os vírus que ameaçam um negócio bilionário”,
que além da aftosa, tratou da gripe aviária e a repercussão na indústria da carne
local. O jornal veio com diversas retrancas explicando a causa das doenças, os
cuidados e medidas tomadas por produtores e frigoríficos no combate às
enfermidades.

Já as doenças que afetam diretamente o ser humano foram deixadas de lado.
Inexplicavelmente. A hantavirose foi citada somente em uma matéria, “Nova
suspeita de Hantavirose”, no dia 03/11. A febre maculosa apareceu no dia 04/11, na
matéria “Febre maculosa matou jornalista Roberto Moura” no Rio de Janeiro, sem
nada mencionar de oito casos que ocorreram em Blumenau, como fizeram outros
jornais. A meningite também apareceu na matéria “Morte por meningite em
Tubarão” no dia 06/11. Nada sobre os casos de leishmaniose, que surgiram no litoral
do Estado, foi noticiado.

Aftosa e maculosa

Das doze edições analisadas do Diário Catarinense, apenas uma não trouxe
matéria a respeito da febre aftosa. Todo o acompanhamento da evolução da doença
foi feito pelo jornal, que trouxe ainda em suas matérias e infográficos diversos
dados e informações sobre o que é a doença, sua origem, a contaminação, as
conseqüências para o estado e para o país. Manchetes como “SC rejeita vacinação
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contra a febre aftosa” e “Aftosa dá prejuízo milionário à indústria” assinalavam a
atenção para os acontecimentos no estado e os fatores econômicos relacionados à
doença. A gripe aviária também apareceu nas páginas do jornal, mas em matérias
pequenas e algumas notas relacionadas ao setor econômico. A febre maculosa,
doença transmitida por carrapato e que afeta diretamente o homem, e que atingiu
SC na última semana, foi matéria em três edições. O jornal trouxe informações
desde a suspeita e a confirmação da doença no Rio de Janeiro até seu aparecimento
no estado. A chamada de capa do dia 8 alertava para os oito casos da febre na
cidade de Blumenau. Sobre outras doenças como a hantavirose e a leishmaniose,
que se manifestaram atualmente no estado, nada constava no jornal.

Quase nada

O Jornal de Santa Catarina, no período de 30/10 a 10/11, pouco tratou dessas
doenças atuais. O mais estranho foi o jornal não publicar os casos de leishmaniose
e hantavirose que assustaram a população do Vale do Itajaí e que continuam se
espalhando. Já a febre aftosa apareceu em três edições do Santa. No dia 1º, a matéria
“Começa a vacinação dos animais” define todos os cuidados que Santa Catarina
tomou em relação aos casos que poderiam atingir seus rebanhos. Nos dias 3 e 4, as
matérias trataram do prejuízo que a aftosa tem causado e a ajuda do Exército no
combate à doença. A matéria “Febre está em 5 bairros de Blumenau”, no dia 08/11,
referente aos casos de febre maculosa, que como o próprio jornal citou, pode até
matar, não apareceu na capa do diário de Blumenau. Uma página foi destinada
para a notícia sobre a doença, com o mesmo material publicado no DC.

Pouca atenção com as cúpulas

A Notícia acompanhou a movimentação na 4ª Cúpula das Américas. Nas
matérias, deu destaque para os levantes, como em “Problemas para a Cúpula das
Américas” no dia 04/11 e “Protestos e fortes divergências” no dia 05/11. O foco das
matérias foi a visita do presidente dos Estados Unidos à América Latina.

Todas as matérias também tinham ligação direta com a segurança e os
protestos contra Bush. Desde o dia 03/11, com chamadas como “Brasília prepara
recepção a Bush”, “Argentina prevê um megaprotesto contra Bush hoje” no dia 04/
11, “Protestos aguardam Bush no Brasil” no dia 06 e “Protestos em Brasília” no dia
07/11. Os motivos principais da visita, a realização e os debates da 4ª Cúpula foram
mencionados nas entrelinhas das matérias citadas anteriormente ou em uma nota,
“Discussão Inoportuna”, no dia 06. De forma geral, o encontro foi abordado rapida
e superficialmente. Um evento paralelo foi citado somente na matéria “Bush une a
esquerda latino-americana” no dia 04. Dita como uma manifestação, a “‘Anticúpula’,
como está sendo denominada a Terceira Cúpula dos Povos”, foi explicada
rapidamente na retranca “Anticúpula” acompanhando a matéria principal.

Tumultos ganham destaque

O Diário Catarinense deu relevância aos protestos ligados à vinda do
presidente Bush. Desde o dia 03/11 nas matérias “Segurança máxima para Bush” e
“À Espera de Bush” no dia 04/11, o foco foi o roteiro e as ações do presidente dos
Estados Unidos. Na matéria “Visita de Bush lembra as trapalhadas do Pai”, no dia
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06/11, foi apresentado o quadro da popularidade Bush e outras visitas de
estadunidenses.

No dia 04, a matéria “Começa Cúpula das Américas na Argentina” detalha o
que esteve em discussão e a agenda do encontro. Os manifestos ligados ao evento
ganharam destaque. “O show de Maradona e Chávez”, no dia 05/11, dedicou três
páginas para todos os levantes, desde a Argentina até Brasília.

Os resultados da 4ª Cúpula foram apresentados na nota “Adiado o acordo sobre
a Alca” no dia 07/11. No mesmo dia ainda, a matéria “Uma relação franca”, em
duas páginas, tratou dos acordos entre os presidentes Bush e Lula em relações
comerciais. Nada sobre a 3ª Cúpula dos Povos foi abordado.

Relatos em tom burocrático

O Jornal de Santa Catarina começou a acompanhar a 4ª Cúpula das Américas
em “Segurança reforçada para a visita de Bush no Brasil”, no dia 03. Na matéria,
em que Bush e Condolezza Rice “participarão da Cúpula das Américas”, foi mostrado
o cuidadoso esquema de segurança e na vinda do presidente norte-americano. Na
sub-retranca “No cardápio do almoço, churrasco e caipirinha”, o cardápio pareceu
ser mais importante que as próprias tratativas bilaterais.

Na edição conjunta de 05-06/11, os levantes - tanto na Argentina, liderados
por Maradona e Chávez, como no Brasil, por diversas frentes políticas – foram
tema principal em “40 mil marcham contra Bush”. Ao final da matéria, uma pequena
nota “Divergências devem enterrar de vez a Alca”, fez referência à 4ª Cúpula e ao
motivo principal da vinda de Bush.

A pouca atenção dos jornais catarinenses frente ao principal encontro dos
governos americanos levanta duas hipóteses: Ou a imprensa local não deu a devida
atenção ou já estava previamente descrente de seus resultados.

Gêmeos, mórbida semelhança

A partir do dia 1º de novembro, o Diário Catarinense passou a publicar suas
edições com um novo projeto gráfico. O DC adotou as mesmas linhas da Zero Hora,
principal jornal do grupo no Rio Grande do Sul. Alguns cadernos ganharam o mesmo
nome, inclusive. Nas páginas internas, o DC se aproximou mais ainda do Santa,
seu co-irmão no Vale do Itajaí. O conglomerado explica que o propósito foi “alinhar
os jornais do Grupo RBS com as principais tendências mundiais em mídia impressa”.
Não seria mal se as semelhanças se restringissem ao visual. O aproveitamento de
material pelos veículos tem se tornado cada vez maior. Além dos “resumos” de
materiais usados pra ambos, aparecem freqüentemente matérias e infográficos
completos iguais nos jornais do grupo. As duas páginas sobre a descoberta da origem
da aftosa, na edição de 06/11, por exemplo, foram as mesmas no DC, de Santa
Catarina, e na Zero Hora, do estado vizinho. “Sinergia” é o nome dado pela empresa
para a maciça utilização do mesmo material em diversos produtos a pretexto da
padronização que a Agência RBS possibilita.Ganha o grupo na economia, perde o
leitor na diversidade.
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Tempestade em copo d’água

Depois de Malu Mader, por motivos bem mais graves, foi a vez de Ana Paula
Arósio aparecer na capa dos jornais catarinenses com alarde. No dia 3 de novembro,
a atriz estava nas chamadas de capa por “passar mal” no Santa, “internada” no DC
e “liberada após uma hora” no AN. O motivo foi uma “fraqueza” ocorrida durante
as filmagens de “Garibaldi in America”. Todos os jornais – num arroubo de
provincianismo – deram um destaque exagerado ao mal estar da atriz que sequer
ficou uma hora no atendimento de emergência.

Manchete vira anúncio

O Jornal de Santa Catarina, na edição de 5 e 6 de novembro, apresentou a
manchete “Quer trabalhar no Natal? Saiba como”. Na linha de apoio, mais de mil
vagas de trabalho temporário disponíveis até o fim do ano. Somente nas páginas
internas, foi explicado que as vagas eram restritas a Blumenau, e das 1,1 mil
oferecidas, 800 já estavam preenchidas.

A matéria serviu como prestação de serviço. Mas pela manchete, o jornal trata
o assunto dos empregos como algo simples e fácil. Atraente e chamativa, a manchete
acabou criando a ilusão de um número irreal de vagas.

Trocadilho na manchete

Na edição de 8 de novembro, o Jornal de Santa Catarina anuncia “Blumenau
campeã...”. Embora até pareça, a manchete não faz referência à liderança da cidade
nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), mas o assunto é explicado na linha de
apoio. A cidade é campeã em “equipamentos do tipo para controlar a velocidade
urbana”.

Embora o assunto seja dos mais importantes, a ironia na manchete pode fazer
com que ele não seja encarado de forma tão séria. Além disso, o destaque não fez
referência ao fato mais novo no setor: a instalação de mais 22 equipamentos no
trânsito. Detalhe: na edição conjunta de 05-06/11, o mesmo assunto já havia sido
abordado em “Mais 22 lombadas vão vigiar o trânsito”, de forma mais superficial.

Título “merreca”

A Notícia trouxe no dia 5/11, na editoria de Esporte, a matéria “Surfe de
gigantes nas merrecas da vila”. Têm sido comuns títulos mais “soltos” nesta seção
do jornal e até gírias das modalidades são utilizadas, com parcimônia. A expressão
“merreca”, mesmo com uma pequena explicação, deveria ser destacada dentro do
título, vindo entre aspas ou em itálico. A falta de uma indicação pode causar um
problema de interpretação, já que “merreca” popularmente, fora do universo do
surfe, indica desprezo ou aversão.

Deslize bilionário

Na edição de 5 de novembro, um erro de atenção ou digitação em A Notícia
fez encolher o PIB catarinense a uma milésima parte. A matéria de capa informou
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que o Produto Interno Bruto do estado era de R$ 62,2 milhões. O deslize se percebe
no infográfico que acompanha a reportagem, que indica a cifra em bilhões. Parece
pouco, mas não é. Principalmente na editoria de Economia que precisa estar atenta
a esses detalhes...

Novo Conselho

O Jornal de Santa Catarina apresentou nos dias 29 e 30 de outubro a segunda
turma de membros do Conselho de Leitor. Na edição conjunta, o jornal trouxe na
capa – em cima do logotipo - fotinhos com nomes e profissões dos novos integrantes,
e a chamada: “Eles serão os fiscais do jornal que você lê”. Na matéria da p. 22, o
diário explica o funcionamento do conselho que avalia a qualidade do noticiário
veiculado e ainda detalha o perfil dos nove integrantes. Ao renovar o quadro de
“fiscais” e ao fazê-lo com transparência, o Santa mostra que aposta na iniciativa do
conselho e que tem disposição de ouvir o leitor. O mandato do novo conselho vai
até outubro de 2006.

Café requentado

O Anexo, do jornal A Notícia, publicou entrevista com o escritor e tradutor
Rodrigo Garcia Lopes no dia 10 de novembro. Acontece que a mesma entrevista
saiu no Estado de S.Paulo quatro dias antes, no Caderno 2.



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS339

Edição 81 - 30/11/2005

Há acidentes nas páginas dos
jornais

Novembro marca a chegada da temporada de verão. E com o calor, vêm os
turistas, congestionando estradas, lotando hotéis e praias. A atenção deve ser
dobrada nas rodovias, já que o final de ano sempre reserva estatísticas trágicas e
preocupantes. Mas antes disso, os principais jornais catarinenses provocaram alguns
acidentes em suas edições, atropelando informações e vitimando a fidelidade dos
relatos jornalísticos.

Pequenos desastres

No dia 16/11, o Jornal de Santa Catarina apresentou manchete “Acidente na
ponte deixa caótica a volta para casa”. A notícia foi sobre um engavetamento, como
dito na chamada de capa, “sobre a ponte do Rio Itajaí-Açu” em que um carro, modelo
Clio, com placas de Joinville afundou nas águas, sem causar mortes. Ainda no
mesmo espaço, foi posto que havia a suspeita “de que um segundo veículo, de
Cotia (SP), tivesse caído no rio, mas depois de quatro horas de espera descobriu-se
que os ocupantes já estavam bem”. Nas páginas internas, foi dito que “sete veículos
se envolveram no engavetamento e um deles caiu no rio”. Nada sobre a suspeita
do envolvimento do veiculo de Cotia nem tampouco, foi citada a fonte que, na
chamada, confirmou que os ocupantes do automóvel estavam bem.

No Santa de 17/11, a manchete “Trágica surpresa” retomou o acidente. Nesta
edição, foi dito que com “novas buscas no Itajaí-Açu descobrem submerso o carro
de Cotia (SP)”. Na matéria, constava que apesar de “informações da Polícia
Rodoviária Federal davam conta que nada havia ocorrido com os jovens e que eles
seguiam viajem”, houve “a confirmação da morte de três jovens que retornavam
para casa após feriadão”. Ficou evidenciado o equívoco da Polícia, que nessa edição
foi citada. Também não constou nenhuma retratação admitindo a falta de fundamento
nas hipóteses anteriores levantadas pelo jornal, que não identificou de onde veio
tal informação.

Não admitir erros se tornou uma prática comum, principalmente quando dos
próprios jornais. Além disso, tem ficado de lado informações atribuídas diretamente
às fontes, o que pode comprometer, como foi nesse caso, a solidez da informação.

Cadê a fonte?

O Diário Catarinense, no dia 16/11, não deu grande destaque sobre o caso de
acidente na ponte em Navegantes. Afirmou no intertítulo “Carro despenca na ponte
em Navegantes”. Na matéria, foi apresentado que “um telefonema de amigos,
porém, revelou que os três estavam bem”. Essa informação estava sem nenhuma
fonte, como se o próprio jornalista que escreveu a matéria tivesse recebido o
telefonema.
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Na edição do dia 17/11, o DC teve como foto-legenda de capa “A tragédia do
dia seguinte”, sobre o acidente. A matéria “Três corpos são resgatados do fundo do
rio” é igual à veiculada no Santa do mesmo dia, inclusive com as mesmas
informações, mas sem o mesmo número de sub-retrancas.

Cuidadoso com a informação

O jornal A Notícia, no dia 16/11, dedicou curto espaço para o acidente na ponte
entre Itajaí e Navegantes. Os dois parágrafos que compunham a matéria principal
“26 mortes no feriadão em SC” apresentaram as informações básicas, como o que
foi, como, quando e onde aconteceu o acidente. Nada sobre o envolvimento do carro
de Cotia (SP), citado pelos concorrentes, foi mencionado, nem mesmo suspeitas.

Na capa do dia seguinte, AN trouxe a foto-legenda “Mortes no trânsito sobem
para 22”. A matéria afirmou que “Como havia suspeita de que o Astra ??com placa
de Cotia?? também poderia estar no fundo do rio, os bombeiros reiniciaram buscas”.
O AN se manteve sobre informações concretas e descrição do que aconteceu.

Mídia não cobre a mídia 1

Santa Catarina sediou o maior evento da pesquisa em jornalismo do país no
final de novembro: o 3º Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em
Jornalismo (SBPJor). Mesmo assim, os jornais locais reforçaram a tônica de que
jornalistas não cobrem assuntos ligados à comunicação. Praticamente, ignoraram o
evento. O Diário Catarinense trouxe uma nota de 12 linhas no domingo, 27,
espremida entre as publicações legais. E só. Nos demais dias, nada.

O Jornal de Santa Catarina desprezou o evento por completo e não deu uma
linha sobre ele nos dias de sua realização (27 a 29).

A Notícia só mencionou o 3º SBPJor no domingo, numa curta nota da coluna
de Moacir Pereira. Aliás, outra nota foi publicada no dia seguinte, informando
lançamento de livro de Pereira na UFSC. Nenhuma informação de que o evento
integrava a programação da SBPJor. Nada. No final das contas, o livro nem foi
lançado porque não ficou pronto a tempo.

Mídia não cobre a mídia 2

O 3º Encontro da SBPJor não foi notícia na imprensa local, mas a palestra do
“guru” do marketing empresarial, James Hunter, sim. A Notícia trouxe entrevista
de página inteira com o autor do best-seller “O monge e o executivo” na segunda-
feira e matéria na terça.

Em tempo: A SBPJor trouxe a Florianópolis quase 200 pesquisadores de todo
o país, e reuniu a nata da pesquisa de ponta no jornalismo. Atraiu ainda figurões
internacionais, como os portugueses Nelson Traquina e Jorge Pedro Sousa, o alemão
Thomas Hanitszch e o espanhol Javier Noci.

Critérios de edição

Na edição de 15/11, o Jornal de Santa Catarina apresentou na Editoria de
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Política: “Casamento simulado de Collor irrita ex-mulher”. Na matéria, o casamento
do ex-presidente Fernando Collor com uma mulher “28 anos mais jovem e grávida”.
O fato que ocorreu em Alagoas ocupou aproximadamente 2/3 da página. A fonte da
publicação foi a revista Caras, que é focada na badalação de famosos. A matéria
contou ainda com fotos reproduzidas da própria revista.

Acontece que a mesma página traz matéria curta sobre tema mais importante
para os catarinenses: “Justiça mantém indisponibilidade de bens de Vianna e Max
Bornholdt”, informando decisão que bloqueou bens do secretário da Fazenda e do
presidente do Banco de Desenvolvimento (Badesc). Afinal, quais os critérios da
editoria? Dar mais foco a uma intriga conjugal ou a um escândalo que envolve os
interesses do contribuinte local?

Papel social

O Grupo RBS, no Jornal de Santa Catarina de 16/11, mostrou preocupação
com cidadania. Na matéria “RBS lança Portal Social”, foi apresentado o apoio que
o conglomerado vem dando a projetos sociais. O site tem como objetivo a “troca de
informações entre entidades assistenciais e patrocinadores para redução de
desigualdades”. Para o presidente do Conselho de Administração da RBS, Jayme
Sirotsky, a intenção é “que o Portal Social represente um elo de aproximação e de
solidariedade, um valor a mais que as comunidades do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina venham a crescer na sua cultura”. A iniciativa é positiva, e mostra
que os meios ainda apresentam uma preocupação com o desenvolvimento da
sociedade. Além disso, mostra que os jornais se utilizam cada vez mais da tecnologia
da internet para suas ações.

Reflexos Culturais

No dia 19/11, Diário Catarinense e A Notícia trouxeram matérias sobre as
visíveis diferenças entre negros e brancos citando dados do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). No AN, o artigo “Zumbi e a luta por
igualdade racial”, do deputado estadual Dionei Walter da Silva, citou as propostas
de inclusão do governo federal, como a polêmica cota nas universidades públicas.
Em 20/11, em artigo opinativo, o AN relatou, com base em dados do IBGE, a situação
social em que negros se encontram: morrem mais cedo, são mais pobres, têm
escolaridade mais baixa e menos acesso à saúde que os brancos.

No mesmo dia, Nêga Tide, famosa carnavalesca de Florianópolis, foi capa do
caderno Dona DC. Na matéria, a auto-estima foi “vista como um fator chave na
luta dos movimentos negros pela igualdade”. O DC contou ainda com um artigo e
uma breve publicação sobre fotógrafos do jornal que foram homenageados com a
medalha Zumbi dos Palmares no dia 16. No dia 21, as manifestações de
afrodescendentes que ocorreram no dia anterior em Salvador, Maceió e São Paulo
- foram chamada de capa em A Notícia.

O Jornal de Santa Catarina, da loira Blumenau, não mencionou o Dia da
Consciência Negra nem mesmo no dia 20.

Confundindo o leitor
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No dia 21, a manchete de A Notícia “Udesc abre vestibulares de verão” além
de fraca era também ambígua. Ao longo da edição, foram encontradas matérias
mais relevantes como o movimento das praias na capital e a greve dos fiscais federais
agropecuários. Posto que os vestibulares são previsíveis nos finais de anos e que
uma greve é algo que afeta diretamente a economia, o critério para a escolha da
manchete neste dia foi indiferente ao interesse da maior parte dos leitores. Já a
ambigüidade veio do verbo “abre” que pôde passar a impressão de que pela
primeira vez a Universidade do Estado de Santa Catarina adota o sistema, quando
na realidade se trata da abertura da temporada de vestibulares.

Resgate de nossa história

Se não fosse pela publicação do jornal A Notícia, a Proclamação da República
teria caído no esquecimento. No Jornal de Santa Catarina e no Diário Catarinense
nada foi mencionado sobre a data. O AN trouxe na capa a chamada “República:
Com o significado histórico quase esquecido, o feriado de 15 de novembro lembra
hoje os 116 da Proclamação da República do Brasil, que colocou fim ao sistema de
governo monárquico”. A página A4 destinou-se inteiramente ao tema. Trouxe a
matéria “Conquista quase esquecida”, com uma história resumida sobre a
Proclamação, fotos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Trouxe ainda box
sobre os países que ainda possuem regime monárquico e sobre famílias imperiais.
O jornal fez um breve resgate histórico da data e destacou a importância de se
preservar sua memória.

Título preconceituoso

A Notícia escorregou no machismo na edição do dia 29/11. Matéria de cabeça
de página da Editoria Mundo foi “Kirchner põe mulher para tocar economia” e se
referiu à substituição do ministro da Economia na Argentina. O presidente Nestor
Kirchner trocou Roberto Lavagna pela presidenta do Banco de La Nación, Felisa
Miceli. A carga sexista se revela pela conduta que enfatiza “pôr uma mulher para
tocar a economia” do país. Não bastasse isso, o título é ambíguo: dá a impressão de
que Kirchner nomeou a esposa senadora para a pasta.
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Edição 82 - 15/12/2005

O ano em que vivemos em perigo

2005 não foi um ano fácil! Desfilaram pelas páginas dos jornais um sem número
de tragédias humanas, de catástrofes naturais, de acidentes e incidentes que
aumentaram ainda mais a sensação de insegurança entre as pessoas. Não só em
Santa Catarina mas em todo o lugar, a mídia tornou mais agudo o sentimento de
que os tempos estão difíceis para todos.

O MONITOR DE MÍDIA produziu suas análises quinzenais, destacando
iniciativas positivos e apontando deslizes dos jornais catarinenses. Pra fechar o
ano, relembramos alguns dos principais aspectos dessa crítica de mídia em 2005.

Bolshoi

No começo do ano, as denúncias contra a escola de Ballet Bolshoi de Joinville
renderam matérias, mas pouca opinião no jornal A Notícia, sediado na cidade. Mais
parecia que se evitou um envolvimento maior do jornal com a mancha que ofuscou
o projeto cultural mais importante da cidade. A intrigante economia de palavras do
jornal para tratar o assunto virou foco de análise do Monitor de Mídia na Edição
63.

Celulares

Já há alguns anos, as operadoras de aparelhos celulares têm sido as grandes
anunciantes dos jornais. Nas vésperas de datas comemorativas, em matérias sobre
o que comprar de presente e as maiores procuras, os celulares estiveram entre os
favoritos quase sempre. Na Edição 63, chamou a atenção a proximidade entre
reportagem e anúncio publicitário no Diário Catarinense nos dias que antecederam
o Natal. No Dia dos Pais, também foram os celulares os campeões de venda, como
mostrou nota da Edição 75.

Dia da Mulher

Na Edição 65, esse Monitor de Mídia analisou as publicações sobre o Dia
Internacional da Mulher, em 8 de março. A data contou com matérias e artigos
publicados ainda nas vésperas. A abordagem dos jornais esteve dentro do previsto,
citou o papel da mulher na sociedade, perfis das pioneiras e reflexos de uma
sociedade machista.

Páscoa

Em 2005, a Páscoa foi comemorada no dia 27 de março, último domingo do
mês. O caráter religioso, ainda que mencionado pelos jornais catarinenses, perdeu
espaço para o aspecto comercial expresso no aumento das vendas, nas expectativas
de crescimento e nas novidades encontradas no mercado. A análise completa está
disponível na Edição 66.
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Papa

Durante o período que sucedeu a morte de João Paulo II (em 3 de abril), a
expectativa para a escolha do novo papa dominou a atenção de católicos pelo mundo
todo e, conseqüentemente, da mídia. Na Edição 67, fica claro que, apesar de toda a
especulação gerada, a escolha de Joseph Ratzinger foi uma surpresa. Pelo menos
para os jornais...

Publicidade

A nota “Publicidade se aproxima perigosamente do jornalismo” (Edição 67)
comentou a publicação de matérias sobre redes de lojas anunciantes dos jornais do
Grupo RBS. Tratava-se da venda das Lojas Base para a rede Magazine Luiza e da
abertura de mais uma loja das Casas Bahia. Na mesma edição, anúncios que
invadiram o espaço destinado ao material jornalístico também renderam nota.

Na Edição 69, a publicidade esteve mais uma vez nas páginas jornalísticas
do Diário Catarinense. Tal acontecimento pôde ser percebido nas edições de 30 de
abril e 4 de maio do jornal e foi mencionado nas notas “Uma tendência?” e “Mais
uma vez, novamente”.

No dia 31/05, a matéria sobre a Texfair, encartada no Jornal de Santa Catarina,
deu à Editoria de Economia “cara de informe publicitário”. Mais uma vez, os
obstáculos que separam jornalismo de publicidade foram driblados (Edição 71).

Malabares

A proibição da atuação de malabaristas nos semáforos de Blumenau teve
destaque nas páginas do Jornal de Santa Catarina, em maio. O jornal do Vale
publicou matérias tanto se referindo à proibição quanto dando voz a malabaristas
numa espécie de “Mea culpa” (Edição 69).

Duplicação BR-101

A novela da duplicação da BR-101 avançou em maio deste ano, e em
cumprimento à promessa do presidente Lula as obras começaram a ser realizadas.
Dada a importância que a obra representa, o jornal A Notícia publicou suplemento
como se pode acompanhar nas notas que abriram a Edição 70. A grande falha do
periódico foi ter trazido texto tendencioso demais.

Protestos em Florianópolis

Os protestos estudantis na capital do Estado contra o aumento das tarifas de
ônibus foram, sem dúvida, um dos acontecimentos mais ruidosos nesse ano. O
espaço destinado às manifestações foi proporcional aos acontecimentos. Na Edição
71, estão disponíveis as análises dos aspectos que mais marcaram a cobertura. O
Monitor de Mídia ainda comparou, na Edição 72, a cobertura do fato nos jornais
Diário Catarinense e A Notícia.

Incêndio
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Além das manifestações, Florianópolis foi surpreendida por um incêndio no
Mercado Público. O fato, que ocorreu em agosto, está presente na Edição 75, que
trouxe nota sobre a abordagem nos três principais jornais catarinenses.

Crise política

Essa foi, sem dúvida, a maior agenda de 2005 para a mídia. E não foi diferente
na cobertura dos jornais catarinenses. Os acontecimentos em Brasília estiveram
sempre nas páginas dos principais diários de Santa Catarina. As análises sobre a
crise política feitas pelo Monitor de Mídia começaram a ser publicadas na Edição
72. O diagnóstico dos conteúdos e o acompanhamento da cobertura renderam muitas
notas. Elas aparecem nas edições 73, 75 e 76. Devido ao grande volume de matérias
sobre o assunto, o Monitor de Mídia passou a publicar o Especial da Crise, onde
estão armazenadas as principais análises do conteúdo da crise política.

Musas da CPI

A crise política saiu do congresso nacional e se estendeu à residência dos
principais envolvidos. Mulheres e filhas de deputados eram cotadas como musas
da CPI. A Edição 77 mostra que os jornais cansaram das notícias cotidianas e
resolveram embarcar numa de revista de variedades.

Execução em Londres

A morte do brasileiro Jean Charles de Menezes em Londres virou discussão
na mídia internacional. O jornal A Notícia deu um furo de reportagem diante dos
concorrentes locais, que publicaram atrasados a identidade da vítima e os detalhes
do acontecimento. O diagnóstico da Edição 73 mostra a análise das matérias.

Desastres naturais

O ano de 2005 foi bastante tumultuado e as tempestades não foram apenas
políticas. A natureza deu um jeito de ganhar destaque nas capas dos três principais
jornais do estado. O diagnóstico das matérias acerca da ocorrência de furacões,
ciclones e outros desastres naturais estão na Edição 76.

60 anos depois

Em 2005, completou-se 60 anos da destruição de Hiroshima e Nagazaki por
bombas atômicas jogadas pelos norte-americanos. O Monitor de Mídia analisou o
conteúdo publicado pelos jornais catarinenses, que fizeram resgate histórico e
apresentaram as mudanças desde os genocídios de agosto de 1945. (Edição 74)

Tragédias aéreas

Não faltaram desastres nas páginas dos jornais catarinenses neste ano. O
diagnóstico da Edição 75 mostra a avaliação do conteúdo referente aos principais
acidentes no transporte aéreo.

Faixa de Gaza
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Os conflitos étnicos também marcaram as páginas dos jornais catarinenses.
No ano de 2005, a repercussão da desocupação dos judeus da Faixa de Gaza teve
cobertura de toda a mídia, como mostra nota da Edição 75.

Referendo

O referendo sobre o comércio de armas de fogo e munição ganhou destaque
nas páginas dos jornais catarinenses. O Monitor de Mídia fez a análise do conteúdo
na Edição 78. A Edição 79 discorreu sobre a questão da parcialidade e do
posicionamento dos jornais através de seus editoriais. Viu-se que a opinião, muitas
vezes, interfere na publicação das matérias.

Máfia do apito

A Edição 78 mostrou que a crise não se restringiu apenas à política. A
descoberta da manipulação dos resultados por juízes no Campeonato Brasileiro de
futebol gerou polêmica e apareceu com destaque nas páginas da Editoria de
Esportes.

Beira-Mar na capital

Como mostraram notas da Edição 79, a transferência do traficante Fernandinho
Beira-Mar para a carceragem da Polícia Federal de Florianópolis foi motivo de
piada nos jornais. Alguns nem deram credibilidade à notícia.

Doenças

Febre aftosa, gripe aviária, hantavirose, leishmaniose... As doenças que se
manifestaram no país e no mundo, apareceram nos jornais catarinenses e fizeram
parte das análises do Monitor de Mídia. A Edição 80 mostrou que a maior
preocupação dos jornais foi na área econômica. Enfatizaram as doenças animais e
deixaram de lado aquelas que afetam diretamente a saúde do homem.

Mal-estar de celebridades na capa

Virou moda nos jornais catarinenses a publicação na capa de mal-estar de
celebridades. A primeira foi Malu Mader, mencionada na Edição 74. A atriz ganhou
mais destaque do que deveria, mas a pior falha foi na divulgação do caso de Ana
Paula Arósio, Edição 80. O critério de escolha das chamadas de capa teve mais a
ver com revista de celebridades do que com relevância.
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NO VI - 2006a
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Edição 83 - 15/02/2006

Uma olhada nos jornais nas férias
escolares

Período de estiagem e de chuvas, calor intenso, praias lotadas e acidentes nas
estradas. O MONITOR DE MÍDIA analisou as edições de janeiro do Diário
Catarinense, Jornal de Santa Catarina e A Notícia e constatou que o verão também
foi agitado nas páginas jornais.

O verão no AN

A Notícia fez um apanhado geral das ocorrências durante a temporada, dando
destaque ao clima, as obras e acidentes nas estradas. As matérias sobre o forte
calor que atingiu o estado neste período ocuparam a página A4, algumas vezes,
denotando o seu destaque. No dia 10/01, a chamada “Calor recorde em municípios
de SC” e a manchete de 11/01 “Calor acima de 40ºC no estado” mostraram as
temperaturas nas cidades catarinenses e a reação da população diante do forte
calor. Também foram apresentadas matérias sobre a prevenção de doenças
oportunistas que aparecem nessa época. As obras nas rodovias federais e estaduais
e os constantes acidentes ocuparam diversas primeiras páginas do jornal. As
manchetes “Pontes e viadutos na 101 começam em março” e “Cresce o número de
mortes nas rodovias federais de SC” e as chamadas “Começa operação tapa-buracos”
e “2006 registra janeiro mais violento nas estradas nos últimos quatro anos”
demonstram parte dos acontecimentos que foram publicados pelo AN.

O verão no DC

O Diário Catarinense fez uma cobertura ampla sobre os acontecimentos
durante o período analisado. O destaque se deu com matérias sobre a falta de infra-
estrutura nas estradas. O DC fez um comparativo com o especial “Atrasos no
progresso” sobre as estradas catarinenses, publicado em 2004 pelo próprio jornal,
e constatou: “Pouca coisa mudou em um ano”. As altas temperaturas também
renderam matérias como “Um verão para ficar na história” e “Calor esgota os
estoques de ventiladores” no dia 11/01, e “Temperatura recorde na capital”, no dia
14/01. O DC trouxe ainda matérias sobre o nível de poluição das praias do estado e
os cada vez mais freqüentes assaltos a turistas.

O verão no Santa

Das edições analisadas do Jornal de Santa Catarina, foram poucas as capas
em que os acidentes nas estradas estaduais não foram destaque. O assunto se
estendeu à parte opinativa, com artigos e a posição do jornal sobre a falta de infra-
estrutura nas estradas. A BR-470 foi manchete nos dias 03 e 05/01, nas matérias o
jornal expôs através de gráficos e boxes, a retrospectiva do número de mortes nas
rodovias nos últimos quatro anos e mostra que os acidentes têm crescido
consideravelmente e com eles o número de mortes. Outros contratempos da
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temporada de verão também foram publicados pelo jornal. As manchetes “Barulho
lidera ranking de queixa a polícia do Litoral”, “Calor vai bater recorde esta semana”
e “O desafio do abastecimento da água” exemplificam parte da cobertura do Santa,
que focou bastante nos acontecimentos no Vale do Itajaí, sua área de maior influência.

Virada de ano

Nas edições conjuntas dos dias 31/12 e 01/01, os três principais jornais
catarinenses trouxeram matérias especiais em ritmo de retrospectiva. O Jornal de
Santa Catarina estampou na capa “2005 foi assim 2006 você faz”. Trouxe encarte
com a retrospectiva do ano de 2005, feita de acordo com os principais acontecimentos
de cada mês. O Diário Catarinense apresentou a chamada “Retrospectiva 2005” e
nas páginas internas o leitor encontrou o especial “O ano em imagens” dividindo
os fatos marcantes pelas editorias. O jornal A Notícia trouxe caderno especial
intitulado “As lições de 2005”. O suplemento apresentava uma retrospectiva do
último ano com matérias sobre natureza, corrupção, economia, saúde, esporte,
mundo e ainda diversas notas acerca de acontecimentos marcantes.

Quanto ego!

Em janeiro, o Grupo RBS publicou anúncio institucional nos seus dois
impressos catarinenses trazendo as mudanças realizadas, os cadernos especiais e
prêmios conquistados pelo Santa e pelo DC. No “Diário Catarinense”, a peça
publicitária apareceu em duas páginas, com título “Fazer um jornal pensando em
você só traz um resultado. Um jornal melhor”. Já o Jornal de Santa Catarina trouxe
o título “Em 2005, a gente só não fez milagre!” (grifo deles), demonstrando um
orgulho um tanto quanto exagerado tendo em vista que qualidade de produto, hoje
em dia, não é trunfo: é condição de sobrevivência no mercado. Claro que o marketing
é importante, mas quando exagera pode perder seu foco.

Estiagem

O drama da seca no Oeste e Meio-Oeste catarinenses esteve nas páginas do
DC e de A Notícia em janeiro. Compreensivelmente, o Jornal de Santa Catarina,
que cobre assuntos relacionados ao Vale do Itajaí, não mencionou o fato. No AN, as
matérias de correspondentes, na maioria das vezes com base em Chapecó, renderam
manchetes com fotos impactantes, chamadas de capa e matérias nas páginas de
economia. As publicações trouxeram os prejuízos causados pela seca e as medidas
que estavam sendo tomadas para tentar amenizar a estiagem. No entanto, no dia
14, o jornal deu destaque ao êxodo rural e em 20 de janeiro, publicou que o número
de municípios em estado de emergência aumentava de 83 para 88. Nem mesmo
“Chuva normaliza fornecimento de água” (25/01) foi capaz de tirar a seca das páginas
de economia do AN. No dia 28, um dos destaques da editoria foi o aumento dos
“calotes” por conta de produtores que não conseguiram saldar suas dívidas.

Segundo mostrou o DC do dia 2, a chuva na região havia sido “boa para as
lavouras” porém “insuficiente para os mananciais”, o que não afastou o estado de
alerta. No dia 4, o tom otimista devido a trégua de “4 ou 5 dias” para o racionamento
que aconteceria na região se dissolveu na manchete do dia 10 “Seca causa perdas
de R$ 241 milhões”.
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Chuvas

A manchete de A Notícia “Os contrastes do clima em Santa Catarina” de 18
de janeiro contou com fotos: uma da destruição causada pela chuva em Videira e
outra de um riacho seco em Pinheiro Preto. No dia 17, a chamada de capa de A
Noticia “temporal provoca estragos no Sul” mencionou a possibilidade de um
tornado ter atingido o município de Passo Torres. No dia 19, o AN noticiou a situação
de emergência em Gaspar causada por outro temporal. O periódico de Joinville
abusou de fotos expressivas, o que favoreceu as publicações sobre o clima no estado.
Um exemplo disso foi foto na capa do dia 22, em que um Fusca aparece praticamente
coberto pela água em Criciúma. O Diário Catarinense também mencionou as
chuvas, bem como as perdas com o vendaval que atingiu o sul, a serra e o Vale (18/
01). No dia 27, o DC publicou foto da destruição de uma igreja em Criciúma.

Mais vilões do verão

Um dos principais acontecimentos econômicos deste inicio de ano foi o
aumento no preço do álcool. Após negociações entre usineiros e governo, o valor
ficou estabelecido em R$ 1,05 durante o período de entressafra (AN 12/01). Outro
fato que ocupou as páginas de economia foi o IPTU 2006, obtendo destaque no
Jornal de Santa Catarina. A região do vale foi a que mais recebeu reclamações dos
contribuintes, principalmente em Blumenau, devido ao recadastramento efetuado
em 2003 e 2005.
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Edição 84 - 02/03/2006

Dose certa de folia nos jornais

Desta vez, parece que os jornais catarinenses ficaram mais ligados na notícia
sem descuidar dos remelexos do Carnaval. Com isso, as edições dos quatro dias de
folia mostraram-se bem mais equilibradas que em anos anteriores, quando as
redações sacudiam ao tempero dos tamborins e quem dançava mesmo era o leitor,
que ficava sem informação. Em 2003, este MONITOR DE MÍDIA observou essa
tendência na imprensa do estado, enredo que felizmente não se repetiu.

Esquecendo a capital

O Jornal de Santa Catarina, como de praxe, focalizou sua cobertura no
Carnaval do Vale do Itajaí, sua área de influência. A folia do município de
Navegantes foi o destaque do jornal. Em âmbito nacional, o Rio de Janeiro saiu na
frente. Foram publicados fotos e letras dos samba-enredos da maioria das escolas.
São Paulo ganhou apenas um box, que anunciava a escola campeã. Já para
Florianópolis, a capital do estado, foram destinadas algumas poucas linhas. Com
uma cobertura nada centralizada, o carnaval do Santa ocupou diversos cadernos e
editorias. Na política, o leitor encontrou títulos como “Presidenciáveis no embalo
da Sapucaí”, e no esporte, “Animadinho, Maradona faz a festa no Rio”. Além da
“Revista do Santa” que trouxe as maiores matérias, a festa popular esteve presente
ainda nos cadernos “Lazer”, com lembranças dos carnavais de Blumenau, e no
“Vida”, com a matéria “Folia bem protegida”, sobre a necessidade do uso de
preservativo. Nas quatro edições analisadas, o Carnaval ocupou grande espaço
nas capas do jornal, com chamadas e fotos expressivas.

DC de olho nas estradas

Em 25 de fevereiro, o Diário Catarinense destacou as festividades em
Florianópolis. Apresentou também a preparação, o esquema de segurança, as escolas
de samba e respectivos sambas e enredos. Na manchete “Gasolina e álcool sobem
após folia”, nada do que se comemorar, pois indicou a possibilidade de reajustes
nos combustíveis já na quarta-feira (1º de março).

No domingo, edição de 26/02, a matéria “As fotos da folia em SC e Brasil”
ilustrou a diversão dos foliões de norte a sul do país. Destaque para carros alegóricos
e rainhas de baterias, com fotos que mostraram os melhores ângulos de ambos.

O Carnaval ainda foi destaque na edição da segunda, 27. A festa foi
mencionada na manchete “Carnaval já supera em 21% as mortes no trânsito em
SC”, sobre as fatalidades no feriadão. Nas páginas internas, o DC destacou como a
“folia arrasta multidão de norte a sul”, novamente com destaque para as
comemorações em Santa Catarina, principalmente de Florianópolis.

Na terça, 28, o Carnaval não foi manchete, mas o tema não deixou de ser
abordado na edição. No caderno “Variedades”, textos sobre as raízes do samba e
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detalhes sobre os resultados dos desfiles em Florianópolis.

A edição de 1º de março, a quarta-feira de cinzas, trouxe balanço geral do
período, com destaque os números da violência: “Acidentes e crimes deixam 36
mortos no Carnaval de SC”. A festa gay de Navegantes, o Navegay também ganhou
espaço e menção da “grande alegria” dos foliões.

Sem perder o rebolado e o equilíbrio

Apesar das festas terem obtido espaço considerável nas edições de Carnaval,
A Notícia não permitiu que outros fatos importantes ficassem de fora. No dia 25,
por exemplo, apesar da manchete “SC cai na folia”, as páginas de destaque foram
ocupadas pela crise política no governo federal. As publicações sobre o Carnaval
no estado ocuparam as páginas B4 e 5, realçando o “terceiro maior Carnaval do
Brasil”, em Joaçaba.

Em 26/02, A Notícia trouxe as musas do desfile paulistano na capa (Sabrina
Sato e Nani Moreira), mas manteve o maior espaço ao Carnaval catarinense. Sem
descuidar de outros acontecimentos, o AN trouxe a onda de violência no Iraque e a
“popularidade reconquistada” do presidente Lula devido a boa fase econômica.

O índice alto de mortes nas rodovias também esteve presente na edição do
dia 26. No dia seguinte, o AN apresentou a manchete “Carnaval inicia com 15 mortos
no trânsito”. Em 1º de março, o jornal noticiou que o número de mortos já chegava
a 25 em rodovias catarinenses.

Um silêncio intrigante

A prisão do repórter fotográfico do Diário Catarinense, Cláudio Silva, o Sarará,
durante protestos em Florianópolis quase passou despercebida nos jornais
catarinenses do Grupo RBS. O Jornal de Santa Catarina nada publicou sobre o
acontecimento. O DC trouxe no dia 17/02 pequena matéria na editoria geral
“Mudança na tarifa causa protesto” e em algumas linhas comentou a prisão de seu
funcionário. Já o concorrente A Notícia trouxe na capa do mesmo dia uma foto
intitulada “Protesto, tumulto e prisões na capital”. Nas páginas internas, apresentou
reportagem e fotos sobre os manifestos e a prisão do fotógrafo do DC, acusado de
desacato à autoridade. A maior repercussão do caso foi no site do Sindicato dos
Jornalistas de Santa Catarina que além de publicar o fato, manifestou preocupação
e repúdio à atitude do DC em demitir o fotógrafo e silenciar a decisão.

Mas o que é mesmo “catarse”?

O show da banda irlandesa U2 também esteve nos jornais catarinenses. Com
bastante material de agências, a cobertura se focou nas expectativas e
desdobramentos da apresentação. O Jornal de Santa Catarina trouxe matérias
descritivas no caderno “Lazer”. No dia 20/02, a chamada “A abnegação de quem
vai ao U2. E o desgosto de quem fica”. No Diário Catarinense, a chamada de capa
“U2 ataca de rock na semana do carnaval” no dia 21/02, antecipou a reportagem
especial do dia seguinte. A Notícia, já no dia 19, publicou a matéria “Prontos para
armar a bomba”, divulgando o show. No dia seguinte, trouxe o vocalista da banda
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e Lula na capa indicando a matéria “Bono Vox realiza um grande sonho”, o de
conhecer Brasília. No dia 22/02, o Santa e o AN trouxeram em cadernos as
respectivas matérias “Fãs e ídolos em catarse” e “U2 mostra eficiência e provoca
catarse em SP”. O termo “catarse” pode ter gerado falta de compreensão aos leitores,
por não ser usual e de difícil entendimento mesmo nos dicionários. Em tempo: a
palavra “catarse” nos títulos tem sentido de êxtase, euforia. Fortes emoções.
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Edição 85 - 16/03/2006

Imprensa catarinense desperta para
a gripe aviária

Demorou, mas aconteceu. Embora, há meses, epidemias que afetam animais
estejam nos principais jornais, só agora as redações de Santa Catarina acordaram
para a vida lá fora. É claro que existe a preocupação de não alarmar à toa o leitor,
mas o risco da gripe aviária chegar ao Brasil não é descartado por nenhuma grande
autoridade sanitária. No caso catarinense, não dar maior atenção aos fatos pode
provocar sérios danos à economia local. Afinal, o estado sedia algumas das
principais indústrias avícolas do país e essa produção sempre pesa na balança
comercial local.

Agora, os jornais dão mais espaço à propagação da doença. Tardou a acontecer.
Espera-se que o leitor tenha à sua disposição informação clara, correta e confiável.

DC corre atrás

Primeiro a preocupação com a disseminação da doença no mundo e agora os
efeitos diretos na economia do estado. Foi neste ritmo que o Diário Catarinense
informou seu leitor sobre a gripe aviária. No dia 03/03, o jornal trouxe o editorial “A
ameaça da gripe aviária”. Na edição do dia 5, a manchete “O mundo em alerta”
indicava as páginas 4, 6 e 21 com matérias sobre a velocidade de propagação do
vírus e os cuidados que devem ser tomados para evitar a chegada da ocorrência no
país. A partir de 08/03, o assunto foi tratado em todas as edições do DC, agora com
maior preocupação nas conseqüências em Santa Catarina. Foi o que retrataram as
matérias “Agroindústrias planejam férias” (08/03), “Cai o preço do frango nos
supermercados” (09/03), “Agroindústria baixa produção em 32%” (10/03) “Governo
estuda apoio contra a crise das aves” (11/03), entre outras. O DC trouxe informações
importantes sobre a doença, bem como um acompanhamento constante dos fatos.

Preocupação com o Vale

Com a cobertura voltada para o Vale do Itajaí, o Jornal de Santa Catarina
intensificou a cobertura da doença das aves quando os efeitos chegaram à região.
No dia 05/03, o Santa publicou a matéria “Vírus mortal se expande a 38 países”, a
única de maior abrangência, que trouxe também o box “Fique Atento”, com as
principais dúvidas sobre a doença. No dia 9, o assunto veio na editoria de Economia
com a matéria “Gripe aviária ameaça empregos no estado”, que relatava os prejuízos
dos avicultores e as constantes demissões no estado. Na edição conjunta dos dias
11 e 12, a chamada de capa “Gripe das aves já afeta economia do Vale” indicava
matérias sobre a queda da produção e do preço do frango no Vale, as empresas
afetadas e as conseqüências da crise que devem atingir o Porto de Itajaí. Na mesma
edição, o Santa publicou entrevista com o pneumologista Mauro Kbeilick, que
justificou o alarde em torno do evento.
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AN “sobrevoa” o assunto

Apesar do alarme geral, A Notícia foi sintético demais na cobertura que cerca
a gripe aviária. É verdade que também trouxe informações relevantes sobre a doença
e sua propagação, mas deixou de lado acontecimentos importantes no estado. O
assunto apareceu nas editorias de Economia, Mundo e Geral, com as respectivas
matérias “Aftosa e gripe aviária afetam exportações” (04/03), “Gripe aviária já causou
prejuízos de US$ 10 bi” (07/03) e “Saúde tranqüiliza sobre gripe aviária” (12/03).
Também no dia 12, a manchete “Saúde desmistifica a gripe aviária, mas mantém
alerta” indicava a página A6, onde o leitor pôde encontrar junto com a matéria
alguns boxes tratando dos tipos de gripe, riscos e principais dúvidas.

Não passou em branco

Mesmo que rotineiros, não podemos deixar de mencionar alguns erros
apresentados nas matérias sobre a gripe aviária. O Jornal de Santa Catarina
escorregou na concordância nominal no título “Gripe da aves derruba preços,
empregos e produções no Vale” (edição do dia 11-12/03, p.10). No Diário Catarinense,
a gafe foi maior, o texto que acompanhou a manchete “O mundo em alerta”, no dia
05/03, indicava que “18 pessoas tiveram a morte ligada ao vírus”, quando a matéria
nas páginas internas trouxe o número correto: 94. A diferença é grande. Não são
apenas números, mas vidas humanas. No dia 08/03, a manchete sobre a gripe das
aves indicava a p. 18, mas a matéria se encontrava na p. 17.

Farra do Boi (1)

No período que antecede a Páscoa, a Quaresma, a prática da Farra do Boi
aparece em diversos pontos do litoral de Santa Catarina. Uma prática cultural que
divida a opinião das pessoas. Na primeira quinzena de março, os jornais catarinenses
denunciaram a prática e trouxeram depoimentos contra e a favor da farra.

O Diário Catarinense em sua edição do dia 1º de março apresentou chamada
de capa: “Santur diz que farra do boi atrai turistas”. Em matéria interna, o jornal
trouxe entrevista com Valdir Walendowsky, diretor de Marketing da Santur, que
apóia a tradição açoriana. No dia seguinte, saiu no DC uma nota da Secretaria de
Turismo, sobre o “equívoco de Walendowsky”, acompanhada por uma reportagem
especial com detalhes, casos e opiniões da prática. Nas outras edições do período
analisado, nada mais foi citado.

Farra do Boi (2)

A opinião dos leitores esteve no Jornal de Santa Catarina. Em todas as edições
do dia 02 ao 07, o jornal publicou cartas com posições diversas, tanto de apoio
quando de repúdio à prática. Manchetes também denunciavam a prática, nos dias
8 e 13, além de artigos. Na edição dominical, de 4-5/03, o Santa trouxe detalhes
sobre o impasse da justiça com Valdir Walendowsky. A mesma edição contou ainda
com reportagem de duas páginas, trazendo a opinião de José Bento da Rosa,
historiador a favor, e Cristiane Freitas, diretora-executiva da ONG SOS Animal,
contra a prática.
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Farra do Boi (3)

A Notícia nada apresentou no período de 1º a 7 de março. No dia 8, trouxe
“Ações para coibir a farra-do-boi em SC”, onde casos foram apresentados. Somente
na edição do dia 13, o jornal retomou o assunto com a manchete “Farra-do-boi:
entre a tradição e a proteção” e matéria de destaque na página A4, explicando a
origem, o parecer da lei e opiniões do caso.

Sangue, uma arma e alguns corpos

Na edição de quinta-feira, 09, o Diário Catarinense trouxe nota sobre o abate
de 377 animais no Paraná, com suspeita de febre aftosa. Acompanhando a nota,
uma foto mostrava um homem apontando uma arma para a cabeça estourada de um
entre vários bovinos estirados mortos dentro de uma baia. A cena é forte e a pose
do atirador transborda violência. A foto chocante não condiz com a linha editorial
do jornal que não costuma fazer uso de imagens como aquela para ilustrar suas
matérias. Aquela foto era mesmo necessária?

Violência nos estádios

Os jornais catarinenses noticiaram de forma semelhante a tragédia ocorrida
com um torcedor do Joinville Esporte Clube que foi morto com uma pedrada no
meio do estádio de futebol. No dia 03, os periódicos trouxeram informações gerais
sobre o fato, infográfico com uma simulação do momento do ataque e o estado de
saúde de Júlio César que até então se encontrava em coma.

No dia seguinte, as capas dos três jornais foram estampadas com a notícia da
morte do garoto de 17 anos. O Diário Catarinense trouxe na página quatro a matéria
de Karine Ruy com a seguinte afirmação: “(...) morreu na madrugada de ontem, na
Capela do Cemitério Municipal de Joinville”. A oração mal construída deu a
entender que Júlio César faleceu na Capela, o que não aconteceu.

O erro na publicação do DC ocorreu em uma das peças fundamentais da
redação jornalística e bastante trabalhada nas universidades, a abertura. Também
no dia 4, o Jornal de Santa Catarina publicou a mesma matéria, porém com abertura
reformulada. Nas edições seguintes, as publicações foram acerca das homenagens
prestadas ao torcedor e da decisão de proibir torcidas visitantes nos estádios.

Nenhuma novidade para elas

A Notícia passou a publicar matérias sobre o Dia da Mulher, antes da data.
Em 06/03, veio a manchete “Mulheres injetam R$ 935 mi por mês na economia de
SC”, com o assunto na p.A4. No dia seguinte, o tema também veio na página Em
Destaque, com a matéria “Sem rodeios ou medidas para a beleza e a vaidade”. Na
edição do dia 08/03, a chamada de capa “Mulher vai à luta e amplia avanços” ocupou
grande parte da capa. Além da matéria “Conquistas diminuem abismo entre elas e
eles” na p. A4, a data comemorativa também foi o tema do editorial desta edição (“A
maior das revoluções”). No dia 09/03, o AN trouxe a manchete “Mulher é maioria
no ensino superior”.
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O Jornal de Santa Catarina, também publicou alguns artigos nos dias próximos
à comemoração, mas a matéria “Elas derrubam os obstáculos”, encartada no caderno
de Economia, foi sua publicação mais expressiva. O Santa contou também com
perfis de mulheres nos dias 8 e 9 na contracapa do jornal: uma segurança bancária
e uma fotógrafa.

No Diário Catarinense, as páginas 4 e 5 foram destinadas a uma reportagem
especial no Dia Internacional da Mulher. “Mulheres que constroem Santa Catarina”
contou com a bela foto da pedreira Rosemarli Tanaka abrindo a publicação e um
infográfico que trouxe em percentuais a etnia, “ocupação” e “remuneração” das
mulheres catarinenses.

De maneira geral, não fugindo a um clichê jornalístico, todas as matérias dos
jornais sobre o Dia Internacional da Mulher foram baseadas na conquista de espaços
no mercado de trabalho e da maior participação e força de decisão das mulheres na
sociedade. Será que o leitor (e as leitoras) não se cansa(m) disso? É possível fazer
diferente? Quem se habilita?
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Edição 86 - 30/03/2006

Brasília volta a dominar as
redações

Após acusações, um dos nomes mais fortes do governo caiu após seis meses
de bombardeio: no último dia 27, o ministro da Fazenda Antonio Palocci pediu
afastamento após suspeitas e denúncias. Com tanta pressão, o presidente Lula não
teve outra saída e mexeu no time a sete meses das eleições...

Em Santa Catarina, nem os fatos locais - como a polêmica em torno da farra
do boi e a crescente onda de violência nos estádios de futebol - , conseguiram se
sobrepor à agitação de Brasília. Do período de 16 a 28 de março, este MONITOR
DE MÍDIA observou os jornais e não pôde deixar de ouvir o burburinho
ensurdecedor da capital federal.

“A Queda”

O Jornal de Santa Catarina anunciou na chamada de capa do dia 27 “Lula
define hoje situação de Palocci no governo” e trouxe nas páginas internas matérias
que já apontavam para a saída do ministro da Fazenda naquele dia. O jornal destacou
as declarações do presidente sobre a situação insustentável, que vinha se agravando
e que o governo não podia mais “sangrar em praça pública”. O Santa usou ainda
no dia 27, diversos boxes acompanhando as matérias. O box “Quem pode assumir”
trouxe os nomes mais prováveis ao cargo. Para o periódico, o nome mais cotado era
Aloizio Mercadante. Se apostou, perdeu! Na p.5, junto à matéria “Presidente da
Caixa deve depor hoje na PF”, outro box explicando o episódio do caseiro de Palocci.

No dia 28, a queda do ministro ocupou quase toda capa. A manchete “Palocci
cai e Lula fica na mira da oposição” veio acompanhada de varias chamadas. O
assunto apareceu nas páginas 4,5,6,8 e 9, englobando a onda de denúncias, as
conseqüências na economia, a posse de Guido Mantega e a repercussão pelo estado.
O Santa trouxe na margem esquerda das páginas depoimentos de diversas
autoridades sobre a queda de Palocci, que podem ser lidas em Brasília em Crise.

A saída do ministro teve pouco espaço na parte opinativa do Jornal de Santa
Catarina. Nos boxes “A verdade das mentiras” (27/03) e “O inferno de Lula” (28/03),
Klécio Santos opinou sobre as denúncias contra o ex-ministro da Fazenda e as
conseqüências de sua saída. Além disso, o jornal apresentou duas charges e o
Editorial “Queda inevitável”, como opinião do Grupo RBS, que também apareceu
no DC. No editorial próprio do jornal, o assunto não foi apresentado. Para introduzir
o leitor no assunto, o Santa usou um selo com a legenda “A Queda” abrindo suas
matérias no dia 28.

“Caiu”

Nas duas últimas semanas depois do “Furacão ‘Nildo’”, Palocci tomou o lugar
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de destaque nos assuntos relacionados à crise política. O auge da cobertura ocorreu
nos dias 27 - dia da queda - e 28 de março.

No dia 27, o caso do até então ministro da Fazenda foi assunto para a chamada
de capa “Deve sair hoje decisão sobre caso Palocci”, rendendo ainda uma charge
na seção opinativa. A matéria “Palocci por um fio” (p. A5) deu destaque à conversa
dele com Lula um dia antes. O presidente disse que o governo não poderia continuar
“sangrando em praça pública”. A reportagem também destacou que Palocci reiterou
ao presidente não ter condições de permanecer enfraquecido no governo e o desejo
de preservar sua família.

“CAIU”. Manchete do AN no dia 28, a queda do agora ex-ministro foi assunto
para 4 páginas do jornal um dia após o pedido de demissão do médico sanitarista.
Ao longo das páginas A4 e A5, os cálculos eram sobre como ficará a situação
econômica do país com a mudança no Ministério, trazendo em sete notas as opiniões
de Lula, Guido Mantega - o novo ministro - e parte do empresariado catarinense.
Destaque para a ilustração no topo da página, que mostrou a queda, literalmente
da corda bamba, de Antônio Palocci, em forma de linha do tempo de agosto de 2005
a 27 de março de 2006.

O AN do dia 28 trouxe ainda uma charge na seção de Opinião e um Editorial
“A queda de Palocci”. O Editorial destacou que fora a turbulência momentânea no
mercado financeiro por conta de especuladores, a economia brasileira não será
abalada pela troca de comando no Ministério da Fazenda. Destaque para o box da
página A5, que trouxe a repercussão da queda em Santa Catarina e o que pensam
os catarinenses sobre a saída do ministro.

“A queda do ministro”

No dia 27, o Diário Catarinense trouxe a manchete “Sete ministros deixam
governo, mas futuro de Palocci está indefinido”. Com o ministro da Fazenda na
corda bamba àquele momento, nomes de possíveis sucessores começaram a surgir.
Como na chamada que acompanhava a manchete, nela o candidato mais cotado era
Aloizio Mercadante. Em momento algum o DC fez menção ao nome de Guido
Mantega como candidato ao cargo. A quebra do sigilo bancário do caseiro
Francenildo foi também motivo de charge na opinião do DC. Na seção política,
apenas uma matéria que abrangeu mais a reforma ministerial, deixando a crise do
ministro em segundo plano.

No dia seguinte, a capa do Diário trouxe o médico sanitarista e a seguinte
manchete: “Como fica o governo Lula sem Palocci” além de seis chamadas
relacionadas ao assunto. O DC utilizou como recurso a cartola: “A queda do ministro”
em suas páginas internas. O jornal fez uma reportagem especial de seis páginas,
apontando diversos ângulos. Começou fazendo um resumo da carreira política do
ex-ministro. Abordou brevemente a vida profissional e pessoal de Guido Mantega,
como se quisesse introduzi-lo à sociedade. Matérias de como a notícia repercutiu
no estado e na economia ocuparam as páginas do DC, bem como artigos. Foram
utilizados recursos como infográficos na cobertura especial.

Sem bala na agulha
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Apesar da importância, a Operação Ferrolho, executada em Florianópolis para
coibir narcotráfico e tiroteios, não teve grande repercussão nos jornais catarinenses.
Com destaque apenas no dia 16/03, o tema rendeu assunto para duas matérias:
“PMs ocupam morros da Capital” (chamada de capa do AN, matéria na página
A12) que deu uma sucinta descrição da operação e “Ataque à criminalidade”
(chamada de capa do DC, matéria página 37), que além de descrever a operação
relatou as primeiras horas de cerco aos morros do Mocotó e do Horácio, na Capital.

A operação foi assunto apenas por mais um dia no DC que na reportagem
“Polícia mantém cerco a morro da Capital” descreveu as primeiras 24 horas da
operação destacando que nenhum tiro fora disparado. Depois do documentário
Falcão - Meninos do Tráfico, exibido pela Rede Globo, o tema ‘drogas’ voltou a ser
destaque. Assim, o Diário Catarinense trouxe no dia 27 a chamada de capa “Capital
tem tráfico parecido com o do Rio, diz MV Bill” e apresentou uma pequena nota na
página 5 salientando que o esquema do narcotráfico é o mesmo em todo o país.

Lula em SC

Como se esperava, a visita do presidente Lula a Santa Catarina teve grande
repercussão nos jornais locais. As publicações sobre o assunto se estenderam do
dia 16 a 19/03 e trouxeram diversas matérias abrangendo os locais da visita, as
principais atividades realizadas pelo presidente, suas declarações sobre a crise
política e conseqüências da visita. Os três jornais apresentaram o mesmo enfoque
em suas matérias, porém intensificando informações sobre o reflexo da visita ao
estado nas cidades sedes de cada periódico.

O Jornal de Santa Catarina se concentrou na visita do Presidente a Itajaí. As
matérias “Presidente Lula faz quarta visita ao vale” (17/03) e “Manifestações anti-
Lula surgem antes do amanhecer” (18-19/03) apresentaram a trajetória de atividades
do presidente na cidade pesqueira, dando destaque para os acontecimentos no porto.

No Diário Catarinense a visita foi anunciada somente no dia em que ela
aconteceu, com a chamada de capa “Presidente Lula visita o estado hoje” (17/03).
As matérias foram voltadas a todo estado, como “Presidente terá encontro com Luiz
Henrique” e “SC pede a Lula ações contra a gripe das aves”, ambas no dia 17. O
DC ainda apresentou críticas indiretas, como na chamada do dia 19 “Visitas de
Lula transformadas em palanque” e nas páginas internas com a matéria “Presidente
carismático e com discurso refinado”.

A Notícia deu enfoque mais econômico para o acontecimento. Pode-se perceber
isso na maioria das matérias e também na chamada do dia 16 “Presidente visita
amanhã portos catarinenses” e na manchete do dia 17 “Lula vistoria obras em SC e
recebe reivindicações”. O AN publicou no dia 16 a matéria “Joinville excluída do
roteiro de Lula em SC”. Um protesto?

Dando o que falar

A farra do boi continua rendendo assunto para os jornais catarinenses. Depois
do flagrante do evento e da morte de um jovem de 17 anos em 16 de março em
Itapema, o assunto voltou às páginas dos jornais. Foi um total de 8 matérias em 7
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dias, incluindo uma manchete e 3 chamadas de capa. Destaque para as matérias
“Flagrante de farra-do-boi” (AN, 16/03), “Farra do boi é motivo de protestos” (Santa,
16/03) e “Homem é detido com boi sem guia de transporte” (Santa, 16/03) que
ocuparam páginas inteiras dos periódicos.

Cartão vermelho

A violência nos estádios foi apresentada de forma diferente nos três jornais
catarinenses. O Jornal de Santa Catarina preferiu dar destaque à confusão causada
pelo Marcílio Dias, equipe de Itajaí, no jogo contra o Joinville, com foto na capa e
matéria na seção de esportes. Diário Catarinense e A Notícia trouxeram somente
uma matéria cada. Quanto ao vandalismo ocorrido no estádio Orlando Scarpelli,
em Florianópolis, o Santa não se prendeu ao incidente, noticiando no dia 20:
“Figueirense goleia Avaí e vai pegar o Atlético”. O AN deu maior visibilidade a
este fato, e dedicou duas páginas dizendo: “Espetáculo de provocações”. O DC
divulgou em maior proporção o vandalismo da partida, pois tratava de dois times
da localidade.

Já sobre a violência dos jogadores no clássico Flamengo e Vasco, também no
dia 20, o Santa fez uma breve menção ao assunto. Enquanto que o AN e o DC
publicaram matérias destacando a rivalidade dos jogadores em campo, as brigas e
o tumulto que aconteceu ao final da partida.

Sobre a proibição de torcidas rivais nos estádios, medida que será mantida
até o final do Campeonato Estadual, o Santa trouxe apenas uma matéria e o AN
uma chamada de capa. O Diário, no dia 21, deu maior visibilidade ao fato que
ocupou a página de destaque na seção de esportes, contando com box e foto. No
periódico da capital, o assunto rendeu ainda uma matéria para o dia 23.
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Edição 87 - 17/04/2006

Manchetes mostram fatias de
mercado dos jornais

Um dos aspectos que ajudam a definir uma manchete é a proximidade do fato
relatado. Dentre os 24 critérios apontados por Mário Erbolato, o da proximidade é
considerado o primeiro deles - mesmo sem adotar uma escala de importância. Em
Técnicas de Codificação em Jornalismo, o jornalista e teórico da área enumera os
valores que sustentam a prática jornalística.

Tomando como base a proximidade, este MONITOR DE MÍDIA já publicou
uma análise de matérias esportivas, destacando o caráter desses textos informativos.
Voltamos ao assunto e analisamos as manchetes de 1º a 5 de abril dos principais
jornais catarinenses.

A Notícia

Com assuntos equilibrados, o AN trouxe a cada destaques diferenciados. Como
observado, assuntos relacionados ao estado de Santa Catarina tiveram uma pequena
vantagem (por um) sobre os outros assuntos. Veja as manchetes:

1º de abril: “Eleições provocam 33 baixas no governo Luiz Heinrique” – sobre
a saída dos políticos para concorreram às eleições. Manchete de caráter estadual.

2 de abril: “A classe média agoniza” – AN Economia, estudo feito pela Unicamp
– Manchete de caráter nacional.

3 de abril: “A páscoa dos importados” – a baixa do dólar e a repercussão nos
preços - Manchete de caráter global.

4 de abril: “Governador se licencia, mas promete renúncia para junho” – da
saída de LHS para concorrer nas eleições – Manchete de caráter estadual.

5 de abril: “Uma chance para o meio ambiente” – sobre um congresso em
Joinville que discutiu educação e desenvolvimento sustentável – Manchete de
caráter regional.

Diário Catarinense

Assuntos de alcance nacional tiveram destaque no período analisado. Sem
nenhuma manchete relacionada a Florianópolis e ao mundo, o jornal destacou o
Estado. Mas a maior incidência foi de manchetes de repercussão nacional. Veja as
manchetes:

1º de abril: “Eleições mudam oito ministérios e 31 cargos no Estado” – sobre
a movimentação e saída dos políticos pelas eleições – Manchete de caráter estadual.
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2 de abril: “Por que falta ética” – reportagem especial sobre a ética dos cidadãos
brasileiros – Manchete de caráter nacional.

3 de abril: “Catarinense morre na queda de avião no Rio” – a morte de um
catarinense fora do estado – Manchete de caráter estadual.

4 de abril: “Relatório da CPI abre guerra no Congresso” – as discussões que
ocorreram com o relatório – Manchete de caráter nacional.

5 de abril: “CPI busca consenso para definir relatório” – as negociações que
envolveram o relatório – Manchete de caráter nacional.

Jornal de Santa Catarina

O Santa destacou a região do Vale do Itajaí, com ênfase em Blumenau. Nada
de repercussão em toda Santa Catarina, país ou mundo foi relacionado. Como
descreve a seção Institucional de seu site (http://www.santa.com.br), o Jornal de
Santa Catarina cobre e destaca “toda a Região dos Vales e no litoral norte
catarinense, cobrindo as principais cidades do Estado e mais de 40% de sua
população”.

1º e 2 de abril: “Um rio maltratado” – sobre a degradação do rio Itajaí-Açú –
Manchete de caráter regional.

3 de abril: “Prefeitura corta benefício fiscal de 624 contribuintes” – os cortes
feitos pela prefeitura de Blumenau - Manchete de caráter regional.

4 de abril: “Busca a helicóptero mobiliza o Alto Vale” – das buscas ao
helicóptero que caiu na região – Manchete de caráter regional.

5 de abril: “Faltam policiais. E outros querem sair” – a baixa no efetivo da
polícia em Blumenau – Manchete de caráter regional.

De maneira geral, o que se viu foi um reforço nas capas dos mercados
explorados pelos jornais. Quer dizer: diários mais localizados priorizaram assuntos
mais regionais no alto de suas primeiras páginas; jornais com alcance mais amplo
escolheram temas mais nacionais...

Um ano sem João Paulo II

Em sua edição de domingo (dia 4), A Notícia lembrou a morte de Karol Wojtyla.
Com chamada de capa que indicava a editoria Mundo, a matéria “Santidade de
João Paulo 2º ainda demora” trouxe uma rápida biografia do “primeiro papa não-
italiano em 500 anos”. Mas o ponto principal da matéria foi o processo de
canonização, além de toda a discussão sobre o “salto” proposto sobre as etapas.
Além disso, lembrou a passagem do pontífice quando esteve em Santa Catarina.
No dia seguinte, uma chamada indicava a matéria “João Paulo guiou Igreja Católica,
diz papa Bento”. Em uma matéria simples, descreveu as missas e homenagens do
dia anterior.

O Diário Catarinense também lembrou a morte do papa. No dia 2, uma
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chamada de capa indicava para “João Paulo II, o Grande” em um grande infográfico,
ocupando a totalidade de duas páginas, com um tratamento gráfico especial.
Incomum nos jornais locais, as informações estavam dispostas como na distribuição
gráfica de uma revista. Havia depoimentos de diversas pessoas, tantos dos feitos
como do funeral de Karol Wojtyla. A biografia foi mostrada através de uma linha do
tempo, que dividiu espaço também com as etapas e explicações do processo de
canonização. Sem chamada de capa, o dia 3 trouxe “Papa Bendo XVI lembra o
legado de João Paulo II”, tratando de forma resumida os acontecimentos do dia
anterior.

No Jornal de Santa Catarina, não havia nada acerca da morte de João Paulo
2º na edição conjunta, do final de semana, 1º e 2 de abril. Somente na segunda-
feira, o Santa lembrou o primeiro aniversário da morte de Karol Wojtyla numa
pequena nota: “Fiéis lembram aniversário da morte de João Paulo II”. Nela detalhou
como transcorreram as missas em homenagem do dia anterior. Ainda na nota, houve
a indicação de um link do site ClicRBS que continha fotos das homenagens.

Tempo técnico na política

Por que falta ética? Deveria ter sido a pergunta de capa do Diário Catarinense
no dia 2 de abril. No entanto, a manchete “Por que falta ética” não apresentava
ponto de interrogação, obrigatório em frases que perguntam.

A reportagem especial ocupou as páginas 4, 5 e 6. O texto de abertura de
Moisés Mendes, “À procura da ética”, comentou a perda de credibilidade dos
brasileiros em instituições públicas. Também na página 4, uma matéria trouxe
pesquisa realizada pelo Ibope, onde “75% dos pesquisados admitem que cometeriam
pelo menos um ato de corrupção se estivessem em cargos públicos”. Na página 6,
os relatos da dança da deputada Angela Guadagnin (PT-SP) estiveram em “As marcas
recentes e a afronta”. Na mesma página, o box “Memória” trouxe denúncias de
corrupção na história do Brasil. Apesar da falha na construção da manchete, o DC
cumpriu bem seu papel de mediador de informação. Através dessa reportagem
especial, o jornal explicou o conturbado momento da reprovável conduta ética
apresentada por alguns políticos.

A segunda dos primeiros

Na segunda, dia 10, o DC dedicou a maior parte da capa para “O maior
campeão de SC”. O triunfo do Figueirense e de outros campeões estaduais contagiou
o caderno esportivo que sai às segundas-feiras. Das 15 páginas do suplemento, 13
continham informações dos jogos e a comemoração de jogadores e torcidas. Além
do destaque ao campeão catarinense, a história do clube esteve presente nessa
edição.

Para os torcedores do Joinville Esporte Clube, a matéria “JEC lamenta a falta
de pontaria” mostrou o clima do técnico e torcedores após a derrota. Como um
“presente” para os leitores, no centro do caderno esportivo, havia um pôster dos
jogadores do Figueirense.

Na segunda, dia 10, o AN destacou a vitória do time de Florianópolis, e outros
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campões estaduais, em metade de sua capa. O ANEsporte apresentou os resultados
dos jogos pelo país: “Santos quebra jejum de 21 anos”, “Festa do Grêmio na casa
deles” e “Paraná empata com Adap e garante título em Curitiba”. Além dos
vitoriosos, mostrou também a situação do JEC diante dos torcedores: “Cabisbaixos
e num ambiente esvaziado, os tricolores procuraram enaltecer o adversário a dar
explicações mais profundas de mais um triste final sem alegria para o torcedor”.
Matérias sobre a preparação para o Brasileirão e outras competições completaram
o caderno.

De olho no espaço 1

O Diário Catarinense acompanhou a ida do tenente-coronel Marcos Pontes
ao espaço. Com matérias descritivas, trouxe os detalhes da aterrissagem, acoplagem
e pouso da nave na Terra, além da rotina dos tripulantes da expedição. O periódico
destacou que a “Missão Centenário foi um incentivo para várias escolas brasileiras”,
inclusive catarinenses. Depois da viagem espacial, alunos e professores começaram
a fazer mais pesquisas científicas, feiras de ciências e iniciação à Astronomia. Pôde-
se perceber nas matérias o uso freqüente de material das agências de notícias.

“O objetivo declarado é apoiar estratégias de conservação – muito nobre (...).
A dúvida que fica é como será possível usar o conhecimento na prática terráquea”.
Com essa menção na reportagem “Nave com o brasileiro já está na estação”, de 02/
04, o jornal deixou claro certa desconfiança quanto às reais vantagens e benefícios
da Missão Centenário. Já no Diário do Leitor, no dia 03/04, pôde-se ler elogios ao
patriotismo de Marcos Pontes durante toda a empreitada.

Na seção Variedades, dos dias 1º e 5 de abril, Sérgio da Costa Ramos trouxe
em suas colunas dois textos direcionados a Marcos Pontes, expressando certa falta
de apreço com o feito do astronauta. Isso ficou claro com a citação final da coluna
no dia 05/04: “Prezado Marcos: perdoe a digressão e a lembrança de que és pó...’
Até porque estou apenas antecipando o fato de que ao pó reverterás, daqui a
exatamente quatro dias”.

De olho no espaço 2

A Notícia dedicou espaço ao brasileiro astronauta. Desde o dia 1º de abril, o
periódico veio acompanhando a rotina do tenente-coronel Marcos Pontes, mesmo
antes de chegar à Estação Espacial Internacional. O jornal aproveitou, em grande
parte das matérias, informações diretas das agências de notícias. Isso fez com que
muitas fossem idênticas à de outras publicações.

O uso de infográficos, como “Experiências” (no dia 02/04) e “Astronauta chega
hoje” (08/04), criou um diferencial nas materias e explicou o que aconteceria nessa
estadia. Além da rotina espacial, o AN acompanhou a repercussão da expedição na
Terra. Nas matérias “Lula recomenda a Pontes que transmita esperança” e “Pontes
conversa com estudantes”, dias 06 e 07 respectivamente, o jornal mostrou os olhares
brasileiros no espaço e suas perspectivas.

Houve pouco material opinativo sobre a viagem. Durante o período, nenhum
editorial tratou do assunto. No dia 03, uma charge do cartunista Frank brincou com
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as experiências do brasileiro: “Não, presidente, ainda não sabemos se chuchu cresce
no vácuo”, nas palavras do personagem. O tema também foi usado na crônica de
Eduardo Socha no dia 04: “Semana agitada a passada: pelo menos para alguns
brasileiros que foram para o espaço, literalmente”.

De olho no espaço 3

O Jornal de Santa Catarina não fez muito alarde com a ida do brasileiro Marco
Pontes ao espaço, a cobertura foi superficial. No dia 03/04, em matéria acompanhada
com foto da tripulação, a viagem espacial foi abre da editoria Mundo: “Brasileiro
pede que cientistas usem estação”. No dia seguinte, o jornal blumenauense apenas
destacou citações do brasileiro na coletiva dada à imprensa e fez menção da mudança
de sua aparência física.

O Santa foi o único a trazer a notícia sobre o radioamador de Pelotas (RS) que
fez contato com o astronauta. Um box contendo todo o diálogo de poucos minutos
acompanhou a matéria, presente no caderno Geral.

O dia 10/04, a chegada de Pontes foi destaque na editoria Mundo: “Dever
cumprido na odisséia do espaço”. Além disso, em “Brasil pode lançar seu próprio
foguete” debateu a importância do investimento em pesquisas espaciais. Couberam
ainda os louvores do presidente Lula ao astronauta, em “Lula elogiou o desempenho,
dedicação e simpatia do tenente Pontes”. Apenas uma das matérias constava como
fonte a Agência RBS.
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Edição 88 - 28/04/2006

Falta água; sobra despreparo na
cobertura

De repente, 200 mil pessoas ficam sem água. Duas cidades sem abastecimento
por mais de 50 horas. O fato - um escândalo dado o caráter essencial do serviço - foi
muito mal-tratado pelos principais jornais catarinenses na última semana de abril.

Por causa da estiagem, o nível de salinidade do rio Itajaí-Mirim subiu a
patamares muito superiores aos permitidos pela lei. Resultado: o próprio Serviço
Municipal de Água, Saneamento Básico e Infra-Estrutura (Semasa) interrompeu o
fornecimento às cidades, afetando tarefas cotidianas na alimentação, na limpeza e
até mesmo na higiene pessoal. O caso foi tão sério que, no domingo (23/04), às 5
horas, o Semasa deixou de abastecer as cidades, e no dia seguinte, os prefeitos
decretaram situação de emergência.

A situação caótica que se viu pelas cidades não chamou tanto a atenção das
redações que cochilaram. De um modo geral, os três principais jornais do estado -
A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário Catarinense - trataram o fato
superficialmente nos dias que se seguiram ao corte de abastecimento. Mais
concentrado na região do Vale do Itajaí, o Santa foi um pouco além dos demais,
mas muitas vezes seu noticiário ficou só nas fontes oficiais. Com pouca explicação
para o leitor e quase nenhum questionamento mais crítico do caso, os jornais
catarinenses perderam uma excelente oportunidade de prestar um serviço não
apenas de informação, mas de orientação ao leitor.

Santa demora, mas cobre

“Torneiras secam para 200 mil pessoas”. Essa foi a manchete do Jornal de
Santa Catarina no dia 24, o dia seguinte ao corte. A matéria de Luciana Zonta
sobre a paralisação do abastecimento de água em Itajaí e Navegantes veio na
editoria Geral. No texto, as informações fornecidas foram as mesmas anunciadas
oficialmente pelo Semasa, o órgão municipal que cuida da área. Os dados eram a
base de um curto comunicado distribuído às 21 horas do domingo. O único ponto
de discordância entre o jornal e o anúncio era o percentual da cidade sem o serviço.
Para o Santa “95% de Itajaí estavam sem água”, 5 pontos percentuais a mais que o
número oficial.

Ainda de acordo com a matéria do jornal, o prefeito de Itajaí Volnei Morastoni
deveria decretar estado de emergência ainda na segunda-feira, mas em nenhum
momento a reportagem foi além do lado oficial. Faltou explicação também. O Santa
não traduziu para o leitor o que vem a ser a tal “cunha salina” (um sistema de
correntes marítimas) que teria influenciado na qualidade da água. Por que tantos
erros numa cobertura como aquela? Não houve tempo para a apuração? Ninguém
tentou saber como a população estava fazendo sem água o domingo inteiro?



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS368

Na terça, 25, o Jornal de Santa Catarina correu atrás da história. Além da
capa, as páginas 14 e 15 contaram com fotos expressivas sobre “O drama da sede
em frente ao mar”. Desta vez, a reportagem trouxe depoimentos de moradores,
mostrou como andava o abastecimento em unidades de saúde e veio com um box
sobre qual seria a saída mais rápida para a situação.

Na quarta, 26/04, a perspectiva de normalização do fornecimento de água
veio com o represamento da entrada de sal pelo rio Canhanduba que serve a região.
A reportagem de Luciana Zonta e Ricardo Ruas contou com o box “Engolir água
salgada faz mal?”.

Na quinta, 27, o Jornal de Santa Catarina fez novo rescaldo sobre o caso. A
matéria “Água volta mas com sal ainda” trouxe as medidas que foram adotadas
para tentar normalizar o abastecimento. No texto, informações sobre estudos para
a construção de uma barragem fixa no rio Canhanduba.

Numa análise rápida, o leitor percebe que a cobertura do Santa se corrigiu ao
longo da semana. Começou tímida, atrelada ainda às vozes oficiais, sem ouvir a
população, como se não desse muita atenção ao ocorrido. Nos dias seguintes, houve
uma recuperação dos fatos, mas aí a população já estava sem água e sem informação.
O Jornal de Santa Catarina já foi mais ágil em situações de emergência. A cobertura
das cheias em Blumenau em outubro de 2001 foi um trabalho elogiável.

Relatos burocráticos no DC e AN

O Diário Catarinense do dia 24 reproduziu matéria semelhante ao Santa na
mesma data, mas o título foi o que mais chamou a atenção: “Sal deixa 200 mil sem
água”. Tradução: o agente causador do problema era o sal. Ora, é o mesmo que
dizer: Caminhão atropela estudante. Quem causou o acidente não foi o veículo,
mas quem o dirigia... No mesmo dia, A Notícia trouxe uma nota sobre o fato, nada
mais que isso.

Na terça, 25, o DC voltou a usar os serviços da Agência RBS, reproduzindo o
material que saíra no Santa, mas mais curto. A Notícia despertou para a pauta e fez
dela a sua manchete.

Na quarta, 26, a cobertura do Diário e de AN continuou burocrática com o
foco sobre as providências tomadas pelas autoridades. O DC trouxe a barragem do
rio Canhanduba como foto-legenda na capa. A Notícia estampou o fato numa
chamada de capa e matéria sem fotos.

Na quinta, 27, a matéria do Diário Catarinense enfatizou quanto custaria a
construção da barragem, reproduzindo o material do Santa com algumas diferenças.
A Notícia publicou uma nota a respeito do assunto.

Diferente de outras ocasiões - como o apagão em Florianópolis em novembro
de 2003 e a fúria do Catarina em março de 2004 -, os dois maiores jornais do estado
não deram a atenção devida ao caos sem água de Itajaí. Por quê? Falta se
sensibilidade jornalística? Despreparo dos profissionais? Problemas de ordem
técnica? Editores e repórteres precisam pensar nisso.
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Diarinho fez melhor

Já que a falta de água atingiu diretamente as cidades de Itajaí e Navegantes,
o MONITOR DE MÍDIA analisou juntamente com os três principais jornais
catarinenses, o Diário do Litoral, o popular Diarinho. Já no dia 18 - portanto cinco
dias antes do corte! -, o jornal destacava o assunto com a manchete “Água tá uma
baita salmoura em Itajaí”. O esperado alarde na capa não se traduz no interior da
edição: na página 10, uma curta matéria sobre a alta salinidade da água e a estiagem.
Tudo baseado num comunicado do próprio Semasa.

O mesmo ocorreu no dia 24/04. Desta vez, apenas o primeiro parágrafo da
matéria “Semasa tranca ETA para evitar a entrada do sal”, não foi retirado do
anúncio oficial. Apesar da “colagem”, o Diarinho apresentou no dia seguinte uma
página inteira sobre o tema, enfocando a situação dos moradores atingidos pela
falta de água, sem se conformar com as informações oficiais.

Nos dias 26 e 27, com as respectivas chamadas “Água volta ao normal aos
pouquinhos” e “Salmoura já diminui na água de Itajaí e Navegantes”, o jornal
trouxe diversas informações sobre a atual situação do abastecimento na cidade.
Foram publicadas matérias sobre as medidas tomadas pela prefeitura e Semasa. O
Diarinho trouxe em todas as suas matérias informações essenciais sobre a salinidade
da água e mudanças nos níveis de concentração. Porém, o jornal, que adota uma
linguagem pra lá de popular, citou em suas reportagens o termo “cunha salina”,
sem explicar para os seus leitores o significado da expressão.

Rapidinha

Foram apenas 15 minutos, mas a passagem de Lula por Chapecó no dia 19/04
mobilizou o Oeste e também os jornais catarinenses.

Nas edições que antecederam o dia, o Jornal de Santa Catarina preparou o
leitor para a visita do presidente. Nas matérias, tratou da chegada de Lula e o que
pretendiam os políticos, líderes sindicais, índios e militantes que o aguardavam.
No dia seguinte, AN e DC trouxeram chamadas de capa com fotos: “De passagem
por SC” e “Os 15 minutos de Lula em Chapecó”, respectivamente. As matérias
abordaram as reivindicações ao presidente e destacaram o pedido de instalação de
uma universidade federal no oeste do estado. No mesmo dia, Santa e DC trouxeram
matérias com conteúdos iguais, incluindo o título “Oeste pede universidade federal
a Lula”. Ambos da Agência RBS.

O papa ainda é pop

Mesmo não sendo tão midiático quanto João Paulo II, Joseph Ratzinger teve
espaço considerável nas páginas dos jornais catarinenses no dia 19/04, quando
completou um ano à frente da Igreja Católica.

Com a chamada de capa “Papa mantém as posições de João Paulo II”, o Diário
Catarinense apresentou em “Reportagem Especial” de 2 páginas (4 e 5) a trajetória
e as características do primeiro ano de papado de Bento XVI. Além de box citando
seus principais feitos e descrevendo a agenda do Papa em 2007, o jornal trouxe
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também uma entrevista com um dos mais respeitados teólogos leigos brasileiros,
Paulo Fernando Carneiro de Andrade. O DC veio ainda com as matérias “Pontífice
misterioso”, “Conservadorismo se mantém”, “Sob a sombra de João Paulo II” e
“Bento, o discreto”.

Também com destaque, o jornal A Notícia trouxe o assunto na página A4 (EM
DESTAQUE – IGREJA), indicado pela chamada de capa com foto “Um ano de Bento
16”. Não distante da matéria do DC, a reportagem descreveu o perfil do papa e a
trajetória do papado com os principais acontecimentos. Na mesma página, trouxe
notas menores: “Mudança de estilo é destacada por bispos de SC”, “Cidade do
papa vive entre a fé e o dinheiro” e a opinativa “Menos ortodoxia, mais
pragmatismo” de Vandré Kramer, editor de Economia do jornal. No dia 22/04, o
jornal apresentou o editorial “Um ano de papado”, expondo que o papa alemão tem
se preocupado mais com os assuntos internos da Igreja Católica do que com questões
internacionais.

Não seguindo a mesma linha dos outros, o Jornal de Santa Catarina trouxe
apenas uma pequena foto-legenda na página 3, com o título “Papado de Bento XVI
completa um ano”, lembrando a data.

Contrastes no 19 de abril

O Jornal de Santa Catarina lembrou os homenageados do 19 de abril. A edição
deste dia trouxe foto de destaque na capa “História oral preservada”. Na seção
Opinião, a funcionária pública Maria Nunc-Nfooro Nascimento defendeu, em carta,
a questão dos índios nas “terras estranhas”. Na mesma editoria, o artigo “Índios
com Energia” tratou da chegada do Projeto Luz às reservas indígenas. Dentro da
editoria Geral, com a campanha do “Educar é tudo”, a matéria “Me a Vanhlán Jô Te
Lónh” mostrou como as crianças indígenas preservam a cultura xokleng na escola.
Comparado com outros jornais, pouco material foi apresentado.

Na mesma data, o Diário Catarinense trouxe na editoria Geral: “Sem cocar, mas
com telefone e rádio, índio quer identidade”. A matéria tratou da busca e resgate
da identidade do índio, que encontra dificuldades por conta da falta de espaço
físico e da proximidade com os centros urbanos. Um erro em uma frase na matéria
dizia: (...) “dificuldades de realizar rituais e danças pela falta de espaço, poucas
terras improdutivas”, quando na verdade deveria ser: poucas terras demarcadas,
essa a verdadeira dificuldade dos índios.

No dia seguinte, a edição apresentou o artigo “Dia do índio?” e no caderno
Geral abordou somente a manifestação guarani que bloqueou trecho de estrada em
Biguaçu: “Índios fecham BR-101 com a ajuda do MST”.

A Notícia trouxe neste 19 de abril, acompanhada de foto, a chamada de capa:
“Vida de contrastes para os índios de SC no século 21”. O assunto apareceu em
charge e em um artigo na seção de opinião. Na editoria Estado, várias matérias
ocuparam uma página inteira. Abordavam os contrastes do cotidiano dos povos
indígenas: os esforços para a educação, a luta pela demarcação e ampliação das
reservas, a miséria e a fome de outros e a falta de estrutura de subsistência. O
jornal divulgou ainda a 6ª Semana Cultural Indígena, ocorrida em Chapecó. Ainda
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nesta edição, uma matéria intitulada “Cerâmica achada em São Bento é indígena”
fazia alusão à quantidade de peças em cerâmica encontradas na região,
comprovadamente pertencentes a ancestrais indígenas.

No dia seguinte, uma chamada de capa junto à foto trouxe: “Protesto bloqueia
trânsito na BR-101”. A matéria na editoria Geral, tratou da manifestação indígena,
por conta da demora na demarcação das terras indígenas em Santa Catarina.

De maneira geral, os jornais ainda estão desatentos em relação às questões
indígenas. Os jornais do sul, já que a imprensa do norte do Brasil convive com
pautas mais freqüentes sobre os conflitos por terra. O leitor mais atento deve ter
sentido a mudança de orientação dos jornais de um dia para o outro. As homenagens
e a revisão da situação dos índios do dia 19 deram lugar a um tratamento ordinário,
que transforma os manifestantes em rebeldes, em desordeiros. Coisas da vida. Até
mesmo da vida dos índios.
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Edição 89 - 15/05/2006

A liturgia dos jornais

Devido à herança religiosa herdada dos portugueses, o Brasil é um país
predominantemente católico. Mesmo assim, como consta na Constituição, os
brasileiros são livres para escolher e praticar suas crenças religiosas.

Levando em conta este fato, este MONITOR DE MÍDIA observou como as
diferentes crenças são retratadas pelos principais jornais catarinenses. A análise
se deu sobre as edições de 21 de abril a 5 de maio, período pontuado por fatos de
caráter religioso.

Crenças no Santa

Com a maior incidência do catolicismo, o Jornal de Santa Catarina abordou,
ao longo do período analisado, assuntos relativos às principais crenças religiosas
do país. Os evangélicos tiveram destaque por conta do Encontro dos Gideões
Missionários, evento que reuniu 100 mil de fiéis em Camboriú. O budismo foi
retratado na visita do Dalai Lama ao Brasil. O terrorismo foi o gancho utilizado nas
matérias em que o islamismo apareceu, relacionadas sempre com a figura de Osama
Bin Laden. O hinduísmo apareceu associado dentro de uma matéria de lazer. Os
dogmas da Igreja Católica e as ações do papa também apareceram, com praticamente
o dobro de matérias comparadas às demais religiões.

Catolicismo “inunda” as páginas do Santa

Na edição de 21/04, em Opinião, o Santa apresentou o artigo “Matriz de
Gaspar”, sobre os 50 anos da construção. Não diretamente, no dia 25/04, “Litoral
estimula a romaria dos sedentos” teve relação com as crenças cristãs. O título fez
um trocadilho ao comparar as dificuldades das pessoas para conseguir água, nos
municípios de Itajaí e Navegantes, com o martírio cristão. Na Opinião de 26/04, o
artigo “Bebidas alcoólicas em festas de Igreja?” esclarecia uma posição tomada
pela Igreja Católica, na questão da venda de bebidas alcoólicas nas festas religiosas.
No mesmo dia, Fabrício Cardoso tratou das “Páginas pecaminosas” em sua coluna,
em que explicou seus textos “anti-clericais”. A chamada de capa da edição conjunta
de 29-30/04, “Diocese faz consulta sobre bebidas alcoólicas”, apontou para
desdobramento interno. Na matéria “Há convívio possível?”, foram mostrados os
pontos de vista contra e a favor do impasse. Ainda no mesmo dia, Paulo Coelho, em
sua crônica “A segunda chance” no caderno “Viver!”, faz referência à Igreja Católica.
Duas cartas no dia 1º de maio tratavam da religião católica. A primeira apoiava a
proibição do álcool e a segunda discordava dos “novos pecados”, assuntos do dia
26/04. No mesmo dia, na seção Contracapa, “Para todo mundo” contou a história da
autora do livro “Nas mãos de Deus”. O questão católica da camisinha recebeu
chamada de capa no dia 04/05. No mesmo dia, o título da matéria interna, “O dogma
resistirá à prevenção?”, abriu as opiniões de representantes católicos e especialistas
da saúde. Em 05/04, o artigo “Bebidas X Igreja” voltou a debater o impasse do
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álcool nas festas católicas. Na mesma edição, “Vaticano excomunga bispos chineses”
estava presente na editoria mundo.

Palavras aos missionários

No dia 27/04, a chamada “Camboriú ganha 120 mil novos habitantes” indicava
matéria do encontro evangélico. Na mesma edição, em “Evangélicos, vinde a
Camboriú”, vários assuntos, como onde seria e as atrações para os fiéis, foram
pontuados sobre o Encontro dos Gideões Missionários na cidade litorânea.

Em 28/04, “Jovens são detidos por vandalismo contra igreja” foi a matéria que
detalho a pichação da Igreja Luterana Bom Pastor.

O encontro evangélico de Camboriú foi chamada de capa no 1º de maio. No
mesmo dia, os Gideões foram destaque do caderno Lazer. Na matéria “Milagre da
multiplicação”, foi apresentado o mercado da música gospel.

Cobertura burocrática do líder budista

A tradição oriental budista veio acompanhada da visita de seu líder ao país
no Santa. A matéria “Dalai lama vai dormir no chão de cinco estrelas”, de 27/04, em
que detalhou a movimentação e ações de Tenzin Gyatso em terras brasileiras.

No caderno “Viver!”, da edição conjunta de 29-30/04, o Santa apresentou “Nas
Contas do Japamala”. A matéria detalhava o Japamala - um colar de contas, que
seria como um rosário para os católicos - que auxilia budistas e hinduístas ??única
referência ao hinduísmo do período?? no controle das orações.

Islamismo: reforço do preconceito

Osama Bin Laden “conclamou os islâmicos do mundo para combater as forças
de paz da ONU do Sudão”, na nota do Informe de 24/04. “Ataque terrorista mata
turistas em balneário egípcio”, da Editoria Mundo em 25/04, detalhou as três
explosões supostamente causadas por simpatizante s de Bin Laden. O líder terrorista
apareceu no dia 26/04, em “Zarqawi aparece e enaltece Bin Laden”, em referência
ao manifesto de “grupos radicais islâmicos”. Como em outras tantas ocasiões, a
vinculação direta dos atos terroristas aos fiéis do islamismo apenas reforça a
discriminação religiosa, pouco informa e incentiva o ódio entre os crentes.

A fé para o DC

Em 15 dias de observação do Diário Catarinense, foram encontradas 20
matérias distribuídas em notas, reportagens de destaque, colunas e fotos. Fato que
confirma que mesmo não sendo novidade, muito pelo contrário, a religião é sempre
assunto para a mídia. Ainda que a maioria das religiões em questão não sejam
discutidas, elas são citadas ou associadas a alguma ocorrência.

Agenda Católica

O DC apresentou na seção Variedades do dia 21/04 a coluna “Bordejos ao
Senhor” de Sérgio da Costa Ramos. Já no dia 22/04 trouxe na seção Mundo a notinha
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“Cardeal admite o uso de camisinha”, discorrendo sobre Carlo Maria Martini (forte
candidato a Papa no último conclave). O Donna DC de 23/04 apresentou a matéria
de Sérgio da Costa Ramos “O Evangelho brasileiro”. “Documento do Vaticano tratará
uso de camisinha” foi a matéria do dia 24/04 na seção Mundo. Na editoria Geral de
25/04 o jornal trouxe a reportagem “Papa visitará o Brasil em maio do próximo
ano”. Uma foto de José Fritsch com sua mulher foi destaque da seção Política do dia
28/04 que ilustrou a nota “Candidato abençoado”. Já no dia 29/04 a notinha “Fiéis
de Santa Paulina fazem treinamento” completou a editoria Geral. “Padre Leandro,
um religioso dos nossos dias” foi a reportagem de destaque do Donna DC de 30/04
que mostrou o moderno Padre que usa até orkut. Fazendo referência à novela, a
seção Variedades trouxe a matéria “Menino entre a cruz e a estrela” no dia 01/05.
No mesmo dia, a editoria Geral apresentou a notinha “Romeiros em Aparecida”.
“Papa protesta contra guerra e terrorismo” foi a matéria da editoria Mundo do dia
02/05. No dia 05/05 o periódico trouxe a pequena matéria “Papa pode excomungar
chineses” narrando a excomunhão dos bispos Ma Yinglin e Jose Liu Xinhong.

Os passos de Dalai Lama

O DC trouxe a matéria “Líder budista Dalai Lama está em São Paulo” na
editoria Geral do dia 27/04. Um dia depois, apresentou na mesma editoria a
reportagem “Budismo em verde e amarelo” contando sobre os presentes brasileiros
dados a Dalai Lama. No dia 02/05 o líder budista foi tema da Coluna de Luiz Carlos
Prates “O Dalai-Maneca”.

Difícil de esquecer

Nos dias 30/04 e 01/05, o DC trouxe as matérias “Memórias dos tempos de
horror ” (editoria Geral - Reportagem Especial) e “Holocausto” (Visor),
respectivamente, que tratam do sofrimento dos judeus perante os nazistas. Como
já citado anteriormente, o periódico trouxe a matéria “Menino entre a cruz e a
estrela” na seção Variedades.

Imagem do terror

A religião foi assunto da editoria Mundo do periódico durante três dias com
as matérias “Bin Laden defende Hamas” dia 24/04, “Terror nos Resorts” no dia 25/
05 e “Zarqwai aparece em vídeo pela primeira vez” no dia 26/04.

Só pra registro

O jornal trouxe apenas a matéria “Evangélicos movimentam Camboriú” na
editoria Geral do dia 27/04, que relatou o encontro dos Gideões Missionários no
litoral.

Religiões pelo AN

A Notícia apresentou maior incidência de material relacionado ao catolicismo,
com matérias que acompanhavam a agenda do papa e acontecimentos no estado.
Representado pelo Gideões Missionários, o evangelismo também teve espaço nas
páginas do jornal. Dalai-lama e a sua visita ao Brasil foi o representante do budismo
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no período. Já o islamismo foi tratado com cuidado maior pelo jornal de Joinville,
mas, mesmo assim, teve sua imagem relacionada ao terrorismo.

Uma voz do Vaticano

Na edição de 21/04, o AN apresentou que “Papa define idiomas para missas
em SP”. Bento XVI foi também tema do Editorial de 22/04, sobre o “Um ano de
papado”. No mesmo dia, “O amor misericordioso” é o artigo escrito por Dom Orlando
Brandes. Em 23/04, “Cardeal defende camisinha” discutiu o dogma católico. Ainda
na edição domingo, “Museu sacro resgata a história do Sul” apresentou o acervo
de peças usadas nas missas. “Texto do Vaticano tratará de camisinha” foi nota em
24/04. No dia 25/04, em “Missa para 13 de maio” é divulgada visita do papa ao
Brasil, para 2007. Na edição de 26/04, “Cartaz cria polêmica em igreja” tratou de
um cartaz do filme O Código Da Vinci colado em uma igreja romana. Dom Tito
Buss assinou o artigo “Culpa e Perdão”, sobre o perdão católico, em 27/04.
“Condenado por matar missionária” foi a matéria no mesmo dia, que tratou do
julgamento do caso Dorothy Stang. Na edição de sexta-feira, 28/04, “Comunidade
de Criciúma reconstrói igreja” mostrou a mobilização para reconstruir o templo de
quase 50 anos. Em 29/04, Dom Orlando Brendes assinou o artigo “Florianópolis, o
altar do Brasil”. No edição de 03/05 foi a vez de Dom Tito Buss assinar um artigo,
intitulado “Evangelho segundo Judas”. No dia seguinte, uma carta em Opinião
rebateu o artigo do bispo e apresentou idéias tanto de crenças como da ciência
para o assunto. “Fiéis homenageiam padroeira de Araranguá” detalhou os passos
dos devotos na cidade, em 04/05. Na nota do dia 05/05, “Bispos são excomungados”.
Na mesma edição, a nota “Religião” de Raul Sartori tratou dos preparativos para o
15º Congresso Eucarístico Nacional.

Só pra constar

O Encontro de Gideões Missionários foi chamada em 28/04. Na nota “Encontro
de Gideões mobiliza Camboriú” tratou das expectativas para a reunião dos fiéis.
Em 29/04, “Evento religioso evita movimento fraco em B. Camboriú” mostrou a
ocupação dos hotéis da cidade litorânea pelos Gideões. Também no dia 1º os
Missionários apareceram na matéria “Reunião de Gideões leva multidão a
Camboriú”.

Pela imagem de Buda

“Dalai-lama esbanja bom humor em SP” era a matéria de 27/04, que tratou da
visita de Tenzin Gyatso ao Brasil. Na edição de domingo, 30/04, “Dalai-lama espera
paz para este século” acompanhou os passos e palavras do líder budista no país.

Islamismo

Em 23/04, Bin Laden foi chamada de capa. Na edição do dia, “Bin Laden pede
guerra no Sudão” e o NA apresenta que como o líder terrorista repete “a acusação
de que o Ocidente promove uma ´cruzada sinistra’ contra o mundo islâmico. Os
impasses muçulmanos foram mostrados no dia 26/04, em duas matérias: “Novo
premiê inicia as negociações no Iraque” e “Egito detém dez suspeitos”. A “Revolução
Islâmica” foi citada na matéria “Irã retaliará Israel se atacado pelos EUA”, no dia
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03/05.

Ritos finais

No geral, os três jornais catarinenses apresentaram os mesmos assuntos e a
mesma abordagem para as religiões.

Quando se fala em Islamismo (sejam os muçulmanos xiitas, sunitas ou curdos sionistas), a
religião foi sempre associada a conflitos, intolerância, atentados e até a Osama Bin Laden, como
se Islamismo fosse sinônimo de terrorismo. Fato que pode levar o leitor a crer que o principal
motivo dos conflitos entre os povos praticantes dessa religião é a sua crença e não outros interesses.

Em se tratando de Judaísmo, a tônica também se repetiu, agora no reforço do estereótipo
dos perseguidos e vitimados.

Quando o assunto é Budismo, a primeira palavra é Dalai Lama, especialmente na semana
de sua visita ao Brasil. Apresentado sempre como ícone, o religioso foi assunto das matérias
mesmo após deixar o Brasil.

Ainda no embalo dos concílios no país, o Evangelismo foi mostrado através do encontro
dos Gideões Missionários.

Quando se fala em Catolicismo, os assuntos variaram da agenda do Papa Bento XVI, à
discussão dos dogmas da Igreja e à movimentação nas paróquias do Estado. Artigos, crônicas,
colunas e cartas firmaram a opinião de seus autores; tanto contra, quanto a favor dos preceitos
morais da religião.

Falta de Água

O abastecimento de água voltou a ser prejudicado nas cidades de Itajaí e Navegantes devido à
alta salinidade nos pontos de captação. Entretanto, depois da “normalização”, o caso esfriou nas páginas
dos jornais. O foco se tornou as novas obras a serem realizadas para evitar o aumento do nível de
salinidade e a melhoria da captação de água. No Jornal de Santa Catarina, a chamada de capa “Água
volta a ficar salgada em Itajaí e Navegantes”, informou que o abastecimento não foi comprometido,
mas a água estava imprópria para o consumo. No dia 03/05, a fotolegenda “Litoral ainda seco” ocupou
metade da capa. As matérias do Diário Catarinense provinham da agência RBS. No dia 28/04, o jornal
trouxe dicas para evitar o desperdício de água. O jornal A Notícia trouxe no dia 04/05 a matéria “Projeto
quer acabar com a salinidade da água” e no dia seguinte “R$ 800 mil para evitar salinidade”, ambas
sobre a construção do sistema de tubulação por terra - medida que garantiria o abastecimento potável.

E a dengue?

No diagnóstico anterior, o MONITOR DE MÍDIA analisou algumas edições
do Diário do Litoral a respeito da falta d’água em Itajaí e Navegantes. Assim, no
dia 18/04, observou-se que o Diarinho trouxe uma página inteira com matérias
sobre a dengue. Os municípios de Itajaí, Penha, Balneário Camboriú e Navegantes
continham diversos focos da doença. Curiosamente, nenhuma matéria foi encontrada
nos demais jornais analisados. De 17/04 a 07/05, Diário Catarinense, Jornal de Santa
Catarina e A Notícia não publicaram material sobre o assunto, nem mesmo o Santa
que cobre a região do Vale do Itajaí.
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Edição 90 - 30/05/2006

As greves pelos jornais

Em todos os meses do ano, alguma categoria profissional discute a necessidade
de reajuste na tabela salarial. Mas nem sempre as modificações agradam aos
grupos. Quando os argumentos formais não surtem mais efeito, muitas vezes as
vozes se erguem, os trabalhadores tomam as ruas e a rotina das cidades sofre
alterações.

As greves estiveram nas páginas dos periódicos catarinenses. Entre 16 a 30
de maio, o Monitor de Mídia acompanhou o desenrolar das greves e paralisações
e como elas foram abordadas dentro da função jornalística de informar. Entre as
manifestações que ocorreram, a greve dos motoristas em Florianópolis e a dos
professores do estado tiveram destaque nos jornais catarinenses.

TRANSPORTE PÚBLICO

O DC e os ônibus da capital

Desde a matéria principal passando pelas demais retrancas, pôde-se ver que
o DC acobertou a situação em favor do poder público. A não ser por um pequeno
box com o resumo da greve em tópicos, a abordagem foi mais descritiva em relação
aos impasses causados aos usuários. As posições contrárias ao movimento tiveram
mais espaço nas páginas do jornal. Eram três representantes influentes (prefeito
da cidade, major da PM e presidente da Setuf) contra o secretário de finanças da
Sintraturb, ao invés de um dirigente dos grevistas. Além disso, a primeira pergunta
feita ao prefeito de Florianópolis - “Falta pulso para controlar as mobilizações dos
motoristas e cobradores, que de tempos em tempos fazem a cidade de refém?” -
abriu para uma interpretação autoritária do controle do caso. Um reflexo errado da
situação, posto que todos os trabalhadores têm o direito constitucional à greve. A
imprensa deve sim informar aquilo que interfere no dia-a-dia da população, mas
não pode ser um veículo a serviço do interesse das instituições, como empresários,
anunciantes ou prefeitura.

O dia-a-dia da greve no DC

Em 17/05, o Diário Catarinense relatou a greve no transporte viário de
Florianópolis. Neste dia, o jornal trouxe chamada de capa: “Transporte garantido
até quinta-feira”. Em duas páginas internas, tratou da greve do Sindicato dos
Trabalhadores do Transporte Coletivo da região metropolitana de Florianópolis
(Sintraturb). Com a matéria de abre, “Transporte está garantido só até amanhã”, o
periódico descreveu como se deu a paralisação que “não pegou de surpresa somente
350 mil usuários da Capital e das linhas intermunicipais”. A explicação de que “os
motoristas também foram barrados quando seguiam ao terminal”, onde começou a
greve, estava logo no início da matéria. Além disso, matérias secundárias explicaram
a decisão tomada pela Sintraturb, há duas semanas, e como a população lidou com
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a falta de ônibus.

Junto das matérias, havia quatro entrevistas. Na primeira delas, intitulada
“Catracas não geram desemprego”, o presidente do Sindicato das Empresas de
Transportes Urbanos de Florianópolis (Setuf), Waldir Gomes da Silva, expôs sua
desaprovação ao ato. Em seguida, explicou que “os motoristas da capital contam
com o segundo maior salário da categoria” e condenou a paralisação ao comparar:
“temos que controlar a greve para que, a exemplo de São Paulo, uma ação criminosa
não tire o proveito da situação”.

A segunda entrevista foi com o secretário de finanças do Sintraturb, Dionísio
Linder. No texto, o representante do movimento explicou: “os trabalhadores sabiam
da greve, mas não sabiam o dia”. Além disso, esclareceu como foi planejada a
interrupção e advertiu: “caso não consigam reverter esta situação, vamos ter mais
um motivo de paralisação”.

A segunda página de matérias trouxe, o prefeito de Florianópolis, Dário Berger,
como primeiro entrevistado. Na entrevista que começou com o questionamento da
“falta de pulso para controlar as mobilizações dos motoristas”, Berger justificou a
cobrança da prefeitura: “porque esse é um setor sensível para reivindicações”. O
prefeito tratou a mobilização como “exagerada” e se isentou da responsabilidade
ao afirmar: “Eu pedi para a Polícia militar ser implacável”.

O policiamento da situação coube a quarta entrevista. Falou ao DC o chefe de
operações do 4.º Batalhão da PM, major Newton Ramlow. “Ainda em meio a
confusão”, como afirmou o jornal, o major explicou que nas outras mobilizações os
policiais foram “complacentes”. “Todo mundo que quer uma coisa pára a cidade.
Isso não está certo”, completou Ramlow.

A Notícia e o transporte público

A Notícia apresentou uma cobertura altamente descritiva e equilibrada, sem
tomar partidos dos envolvidos nas greves ocorridas em todo o estado. Procurando
sempre ouvir os dois lados e expondo informações e opiniões provenientes das
mais variadas fontes, o AN cobriu passo a passo as reivindicações através de matérias
e pequenas notas.

O relato da greve em AN

O jornal A Notícia evidenciou os prejuízos que as manifestações causaram e
publicou depoimentos de uma série de cidadãos atingidos - especialmente com a
paralisação dos ônibus em Florianópolis e em Criciúma que, segundo o AN, atrasou
cerca de 180 mil usuários só na Capital. O periódico destacou que motoristas e
cobradores já haviam decidido em abril realizar uma paralisação de advertência.
Pelo descaso com que os grevistas foram tratados, o jornal justificou que “não há o
que negociar sem que a Prefeitura cumpra os acordos feitos em fevereiro, quando
houve uma modificação do sistema de tarifas dos coletivos” e apresentou o
depoimento do presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos da
Grande Florianópolis (Setuf). Valdir Gomes da Silva declarou que: “A Prefeitura se
comprometeu a encampar a Cotisa, o que não aconteceu até agora”. O AN usou de



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS379

informações extra-oficiais para constar que houve um acordo realizado no início
desse ano. Nele, a Prefeitura se comprometeu a pagar a chamada taxa de utilização
(TU) dos terminais de integração. Isso renderia à Cotisa, que administra os terminais,
cerca de R$ 400 mil.

Após o acordo que abriu as negociações entre representantes do sindicato da
categoria, diretores das empresas e Prefeitura, o periódico alertou que se por um
lado houve avanço no que os manifestantes pretendem, por outro, os usuários já
devem se precaver com um possível aumento no valor da tarifa de ônibus. Com as
matérias “Empresários descontentes”, “Motoristas e cobradores de Criciúma param
hoje”, “Ônibus param 10 horas em Criciúma” e “Motoristas do Sul aceitam
proposta”, o AN descreveu os últimos lances da greve até a presente data.

MAGISTÉRIO

Equilíbrio no movimento dos professores

Os professores também reivindicaram seus direitos e o Diário Catarinense
noticiou a movimentação no período. As capas de 19 e 20 de maio do DC trouxeram
destaques em fotos e manchetes como “Professores fecham a BR-101 Sul” e “Prédio
da educação vira cárcere”, respectivamente. A colocação das matérias foi descritiva,
como no dia 16 em “Professores decidem manter paralisação”, no dia 22 com
“Governo convoca professores” e “Professores protestam em Joinville e Criciúma”,
em referência ao desdobramento em outras cidades, no dia 26. Além disso, na edição
de domingo 28, o DC destacou na Editorial Geral: “Como é a folha de pagamento
dos professores no Estado”. Em três páginas, com matérias e infográficos, detalhou
a luta dos professores e a movimentação pelos direitos.

No meio do período analisado, o DC destacou o caso das cerca de 400 pessoas
que ficaram presas na sede da Secretaria de Educação. O bloqueio, no qual ninguém
saiu ou entrou no prédio, foi realizado pelo sindicato dos professores. O jornal, em
20/05, tratou da “ação extrema por educadores do estado” na matéria “Professores
fazem reféns na capital”. Apesar do enunciado, a matéria descritiva apresentou os
argumentos dos professores para a ação.

Já no domingo 21/05, “Seis horas como reféns na capital” trouxe, novamente,
o caso no prédio da Secretaria de Educação. Além da parte descritiva, a matéria
teve apelo emocional quando relatou que: “Mães desesperadas com a situação dos
filhos sozinhos em casa ou ainda na escola, pessoas com compromissos marcados,
doentes com hora para tomar remédios amontoavam-se pelos corredores e saguões
exigindo a liberação das portas”. Sobre os grevistas, o DC registrou a “ameaça” do
comando da greve: “Os sindicalistas garantem que os atos dos grevistas assumirão
um caráter cada vez mais radical e que a responsabilidade em evitá-los passa a ser
exclusivamente do governo estadual”. A cobertura, de forma geral, foi equilibrada
e evidenciou todos os argumentos e contrapontos para a movimentação.

Das salas de aula para as páginas do AN

O auge sobre a greve do magistério no jornal A Notícia foi nos dias 20 e 21 de
maio, quando professores bloquearam um prédio e cerca de 400 funcionários ficaram
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impedidos de entrar ou sair. Seguindo a mesma linha das outras matérias sobre as
greves, o AN não fez nada mais que descrever diariamente cada lance das
manifestações, publicando as controvérsias, divergências e tentativas de acordo
entre o governo do Estado e o magistério estadual. O periódico publicou diferentes
posições e mostrou que os dados apurados provinham de todos os lados. Teve como
principais fontes a secretária da Educação, Elisabete Anderle, o secretário da
Coordenação e Articulação, Ivo Carminati e os dirigentes do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação (Sinte), em especial o diretor estadual Rossano Sczip.

Para mostrar o andamento da greve em todo o estado, o AN publicou no dia
19/05: “Professores fecham a 101”, quando o magistério estadual radicalizou as
ações de greve. Em “Compasso de espera” (22/05), a Secretaria da Educação avaliava
a necessidade de recorrer à Justiça. “PM em colégios irrita professor” (23/05) trouxe
que em Criciúma, a presença da polícia garantiria o acesso de quem queria estudar
e trabalhar na rede estadual. No dia 25/05, “Mais um dia de protestos em SC”
relatou a saída de professores às ruas em Chapecó, Criciúma e Joinville para mostrar
que a paralisação continuava, porém, com a afirmação do governo de que o
movimento havia enfraquecido.

Grevistas no Santa

Em geral, as greves ocorridas nesse período foram apresentadas pelo Jornal
de Santa Catarina com equilíbrio e bastante descrição, resultado do
acompanhamento direto dos fatos. O jornal, porém não explorou o tema no espaço
opinativo. Quanto às greves relacionadas à área da educação, o jornal ficou muito
restrito aos fatos locais, deixando de lado informações sobre outras greves bastante
importantes. O melhor acompanhamento do Santa foi na greve dos auditores fiscais,
em Blumenau. Sobre a greve dos motoristas na capital, o jornal não apresentou
matéria, uma vez que não circula em Florianópolis.

O espaço dos professores no Santa

A greve do magistério apareceu em apenas duas edições do Jornal de Santa
Catarina no período analisado. No dia 17/05, trouxe apenas uma pequena matéria:
“Governo desconta salário de grevistas”, na editoria de Geral, sobre o desconto de
13 dias na folha de pagamento dos professores que aderiram à greve. A outra matéria
foi publicada na edição do fim de semana, 27 e 28/05. Indicada pela chamada de
capa “Magistério tem terceiro pior piso salarial do país”, o texto trouxe comparativos
dos pisos salariais em outros estados e apresentou o box: “Greve chega ao 32º dia”.
Levando em consideração a repercussão da greve no estado, o Santa destinou
pequeno espaço ao acontecimento, o leitor não pôde encontrar muitas informações
no pouco material apresentado.

Enquanto isso, em Blumenau...

Em contrapartida, a greve dos servidores públicos na cidade de Blumenau
rendeu assunto em várias edições do Jornal de Santa Catarina e foi acompanhada
diariamente. No dia 17/05, a manchete “Protesto dos servidores afeta creches e
hospital” falou sobre as 24 horas de paralisação nos serviços públicos nas áreas de
saúde e educação em Blumenau. O box “Fique atento” informou sobre os serviços
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atingidos e outro: “As propostas” apresentou os dois lados da questão, as
reivindicações dos servidores e o que diz a prefeitura. Na edição do dia seguinte, o
Santa trouxe a matéria “Serviços voltam, mas devem parar na terça”, acompanhando
as negociações, juntamente com o box “O que parou”. No dia 22, o jornal publicou
entrevista com o escritor James Hunter: “O líder servidor ganha a mente do
funcionário”, que lançou o livro “Como se tornar um líder servido”. No dia 23, o
assunto apareceu na capa, com a chamada: “Reunião tenta evitar protesto de
servidores”, na editoria de política, com as novas propostas ao funcionalismo
público. Utilizou novamente um box para as informações complementares, como:
quem participa da reunião, as reivindicações, a oferta. Na edição seguinte, outra
chamada: “Funcionalismo rejeita proposta da prefeitura”, na página 13. Ali, o leitor
pôde encontrar o andamento das negociações e os últimos resultados. Nos dias
seguintes de análise, o jornal manteve o acompanhamento das negociações e
informou sobre as reuniões realizadas.

Auditores param e movimentam Economia do Santa

No dia 15/05, na editoria de Economia, a matéria “Contagem regressiva para
paralisar o Porto de Itajaí” já alertava para as conseqüências negativas da greve
dos auditores fiscais (Receita Federal, Ibama e Anvisa). Um box ao final da matéria
trouxe números relativos à paralisação. Na edição do dia 16/05, a chamada de capa
indicou “Porto de Itajaí improvisa área de contêineres”, na qual a cartola “sistema
portuário” sinalizou a matéria sobre o remanejamento do espaço para estocar os
produtos parados no porto, devido à ausência de fiscalização. Na matéria “Porto
ganha duas semanas de fôlego”, publicada no dia 18, o jornal trouxe um retrospecto
da greve que iniciou no dia 02 de maio. No dia 23, o Santa deu a manchete “Greve
no porto ameaça parar indústria do Vale”. Nesse dia, o jornal apresentou as
conseqüências da paralisação no mercado da região e um box sobre a falta das
matérias-primas importadas e contêineres parados no Porto de Itajaí. O periódico
publicou todas as informações necessárias de forma concisa e dinâmica. O leitor
pôde acompanhar os acontecimentos através de matérias bem elaboradas e com
conteúdo completo.

Duas décadas no dia-a-dia catarinense

No dia 5 de maio, o Diário Catarinense comemorou 20 anos. O nascimento do
jornal foi comparado ao nascimento de duas acadêmicas de jornalismo, um estudante
que busca o ingresso na faculdade, um auxiliar de produção e um acadêmico de
odontologia. Além disso, a publicação mostrou como é o jornal após duas décadas
e ilustrou o caminho da notícia na matéria “24 horas na vida de um jornal diário”. O
bom funcionamento e os prazos da redação foram exemplificados em: “A corrida
pela notícia”, matéria que detalhou o processo de impressão e distribuição do
periódico. O Diário contou também com o depoimento do colunista Cacau Menezes
que “já tinha coluna antes de o DC circular”.

A sessão opinativa trouxe o artigo: “20 anos lado a lado”, em que a questão
era destacar que o jornalismo feito pelo DC era absolutamente leal para com os
cidadãos e em sintonia com a sociedade catarinense. Entre tantos elogios, a seriedade
e ao trabalho realizado pelo jornal de Florianópolis foram destaque.
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A coluna de Sérgio da Costa Ramos mostrou em “O menino cresceu” - repleto
de elogios - que o DC conseguiu reunir os sotaques de cada região, tornando-se “o
veículo mais estadual de Santa Catarina”.

Cacau Menezes também deixou registrada a data, com a nota “brinde”, que
divulgou o local e dia da festividade realizada pelo jornal.

Além disso, neste dia o DC veio acompanhado de dois cadernos especiais: O
passado e O futuro. O primeiro fez uma retrospectiva em 40 páginas de alguns
fatos do estado, do país e do mundo que apareceram nas páginas dos jornais nas
últimas duas décadas. Apresentou também, as edições extras já publicadas e a
evolução do jornal, mostrando todas as capas. O segundo, mostrou exemplos de
possíveis tendências tecnológicas que foram feitas por especialistas e que poderão
ser notícia nos próximos 20 anos.

O que não faltou em nenhuma das matérias, notas e artigos distribuídos nas
páginas foi a característica de o Diário Catarinense ter sido o primeiro jornal
informatizado do Brasil.

Qualidade em pauta

O terceiro grupo de leitores-conselheiros do Diário Catarinense já tomou posse
e analisa o jornal. Na edição de domingo, dia 14/05, o DC apresentou os componentes
que irão analisar o periódico. Na matéria “DC forma novo conselho do leitor”
constava: “os novos conselheiros foram escolhidos através dos currículos, de acordo
com o perfil do DC, com idades e profissões diversas”. Além disso, um box com as
fotos e um pequeno currículo de cada integrante completava a matéria. A terceira
renovação do conselho de leitores do jornal é importante diante das mudanças que
ocorrem no mundo diariamente. Manter o conselho é um passo importante para a
aproximação com os leitores e a busca da qualidade editorial. Nessa renovação,
ganham o Diário Catarinense e seus leitores.

Essa mesma renovação ocorreu no ano passado, em 11/11/2005, no Jornal de
Santa Catarina. Este Monitor de Mídia publicou nota em sua 80ª Edição.

Pesquisa em equipe

Na edição conjunta do final de semana - 20 e 21/05, o Jornal de Santa Catarina
trouxe na capa, uma bela imagem registrada em Bombinhas pelo repórter fotográfico
Marcos Porto. Acompanhada de uma linha de apoio, a fotografia indicou as páginas
30 e 31, nas quais o leitor encontrou a matéria “Assim começa um dia de Tainha”. A
sintonia entre a repórter e o fotógrafo ilustrou de maneira dinâmica as páginas da
editoria Geral e reforçou a idéia de que um bom material é fruto do sucesso de um
trabalho em equipe.
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Edição 91 - 16/06/2006

A Copa além das quatro linhas

Os holofotes da imprensa internacional estão voltados para a Alemanha. O
mundo pára e acompanha a bola girar. O Mundial e os astros do futebol ganham
destaque além dos gramados. Para agradar fanáticos e torcedores esporádicos, os
jornalistas acabam enchendo lingüiça na terra da salsicha e preenchem as páginas
esportivas com curiosidades e fatos pitorescos. A necessidade de trazer informações
diárias sobre a Copa do Mundo produziu cada coisa nos jornais! Este Monitor de
Mídia fez marcação cerrada na imprensa catarinense de 1º a 13 de junho.

No jogo das agências

A Notícia vem fazendo, no geral, uma cobertura equilibrada. Em alguns dias,
apresentou mais matérias supérfluas, com pouco caráter informativo. Em outros, o
material publicado sobre as seleções reforçou o que realmente interessa na Copa.

O jornal começou manso. No dia 1º, apenas uma matéria. No dia seguinte,
“Boate fatura com visita de brasileiros” e “Uma noitada com testemunhas” foram
respectivamente chamada de capa e matéria no caderno esportivo. Comentando a
noitada dos jogadores brasileiros em casa noturna suíça. Um número maior de
matérias focadas na Copa esteve presente no dia 3, a opinião de Parreira sobre o
“quarteto mágico” (Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano), sobre algumas
seleções, sobre como a Alemanha preparou o esquema de segurança e sobre a
seleção brasileira em Weggis, na Suíça. Trouxe também algumas curiosidades. No
dia 2 de junho, apenas duas matérias nas páginas de esportes. No dia 5/6, as bolhas
de Ronaldo ocuparam duas páginas da editoria. Com o título “Nova chuteira provoca
bolhas em Ronaldo”, o problema no pé do jogador foi tratado quase como uma
tragédia mundial.

Em 6/6, o jornal lançou o suplemento Copa 2006. Apesar do espaço especial, A
Notícia não enviou nenhum correspondente à Alemanha para um diferencial. Todas
as matérias relacionadas à Copa eram da Agência Estado. O que também resultou
em muito material não relevante.

Algumas matérias levam em consideração o critério jornalístico de
proeminência dos envolvidos, outras foram supérfluas como: “A bela para acalmar
a fera”, fazendo referência à presença da namorada de Ronaldo, que sofreu com as
bolhas no pé esquerdo (assunto que provocou mídia exagerada). O assédio dos fãs
ao técnico da seleção de Portugal, Luis Felipe Scolari, e a obra de arte de Leonardo
da Vinci, A Última Ceia, mencionando o jogador inglês David Beckham como o
Jesus (maneira de promover a copa do mundo de uma rede inglesa de televisão)
são apenas algumas das matérias que tratam de informações muitas vezes
dispensáveis.

Além do teor de curiosidades das matérias, o jornal deu algumas pisadas na
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bola. Em 7/6, trouxe “Belas driblam a segurança”, onde constava que “duas
adolescentes alemães” tentaram furar o esquema de segurança para ver os jogadores
brasileiros, em que o certo seria “alemãs”. Na matéria sobre o técnico Parreira (“O
professor está curioso”), a frase dita por ele ficou sem sentido: “É boa essa adrenalina
e eu mesmo precisando perder alguns quilos”.

Uma matéria que de nada acrescentou ao leitor que acompanha a Copa e o
futebol foi “O charme paraguaio” que destacou o jogador Roque Santa Cruz como o
mais bonito da Copa do Mundo. Além disso, houve um erro de concordância em “os
australiano se classificaram para a copa ao eliminar o Uruguai na repescagem.”,
na matéria “Harry Kewell reforça Austrália”.

No dia 8/06, o jornal deu chamada de capa para “Alegria: Cafu guarda presente
de fãs em aniversário discreto” e do suplemento “Mais um aniversário distante de
casa”. A matéria “Ronaldinho sofre contusão inusitada” que destacou que o jogador
sofreu uma contusão nas nádegas, que não foi nada sério, foi mais uma das
dispensáveis que preencheram os espaços no suplemento.

No dia seguinte, a legenda da foto da capa do suplemento Copa 2006 trouxe:
“torcedores dança em área próxima ao estádio de Munique, local da cerimônia de
abertura”, com um pequeno erro de concordância. O dia 10/06 trouxe “Sex shops
da Croácia sem vibradores”, como se o suplemento fosse um catálogo de acessórios.

No dia 11/06, uma espécie de “Big Brother Brasil” na Alemanha foi
apresentado, em que mostrava cada passo dos jogadores brasileiros. Uma
reportagem direcionada aos bastidores da seleção, que por menos informativa que
seja, desperta a curiosidade do leitor, mas é indiferente e dispensável.

A edição de 12/06 veio com matérias mais informativas, além de trazer um
charge, que as outras edições não trouxeram. No infográfico, horários dos jogos e
onde assisti-los. No dia seguinte, o jornal ambientou a Copa no estado, que mostrou
algumas cidades catarinenses onde as empresas liberaram os funcionários mais
cedo e de alguns locais que instalaram telões para o jogo Brasil x Croácia.

O suplemento trouxe ainda, ao longo do período analisado, nas últimas páginas
crônicas de autores variados; a tabela da Copa; histórias de alguns jogadores;
algumas estatísticas (como dos maiores artilheiros dos mundiais); e a crônica de
Luís Fernando Verissimo, sempre direto de Königstein.

Sem deixar a bola cair

O Jornal de Santa Catarina vestiu a camisa e entrou no campo da cobertura
da Copa. A quantidade de material apresentado e sua grande diversidade puderam
agradar leitores de todos os estilos. Poucas foram as matérias em que se utilizou
material de agência.

O jornal optou pelo caderno especial “Jornal da Copa”. Bastante ilustrado e
colorido, o encarte entrou no clima do campeonato e de forma dinâmica trouxe
muita informação a seus leitores. Além do box “Pitacos da Copa” na coluna de
Cláudio Holzer, as notícias só apareceram no caderno, que antecedia a editoria de
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Esportes. De vários lugares da Alemanha e aqui do Vale, os repórteres mostraram
a dimensão e importância dos acontecimentos que envolvem o Mundial.

Os recursos gráficos enriqueceram bastante o encarte. O carimbo “de olho na
concorrência” acompanhou as matérias sobre os times adversários do Brasil nesta
primeira fase. A parte opinativa foi apresentada em boxes e contou com a
participação de enviados especiais, editores e especialistas. A coluna de Verissimo
mostrou o lado literário dos acontecimentos, e o autor ganhou matéria sobre ele. As
entrevistas publicadas pelo jornal deram um ar de revista para o caderno especial,
tornando-o ainda mais dinâmico. Outro ponto bastante positivo foi a grande
quantidade de matérias e notas sobre as outras seleções, os jogadores estrangeiros
e os jogos das outras chaves do Mundial. O jornal também não esqueceu da tabela
da Copa, acompanhada da foto da seleção brasileira.

Mesmo com uma cobertura completa, o Santa bateu na trave em alguns
aspectos. No dia 5/6, o jornal ilustrou a matéria sobre o amistoso do Brasil contra a
Nova Zelândia com uma foto de Ronaldinho Gaúcho em jogo e colocou a legenda
“Ronaldinho não jogou bem, mas deixou o campo ovacionado”. Faltou simplicidade,
a troca da palavra ‘ovacionado’ por ‘aplaudido’ seria de grande valia para a
compreensão de todos os leitores. Na edição conjunta de 10-11/6, o título da matéria
“Quem disse que não?”, que se referiu à vitória da Alemanha em seu jogo de estréia
contra a Costa Rica, não apresentou clareza nem sintonia com o texto, já que a
seleção da casa era favorita na partida. O exagero de espaço destinado a matérias
sobre as bolhas de Ronaldo, o elástico do calção de Ronaldinho Gaúcho e as noitadas
de alguns jogadores estamparam as curiosidades sem relevância publicadas pelo
jornal.

Tudo foi bem, mas na edição do dia 7/6 a chamada na contracapa do jornal
chamou mais atenção do que deveria. O título “Bolha sarou no pé de Ronaldo, mais
ainda dói bastante na Nike” (grifo nosso), além de se referir a um assunto já
cansativo, fugiu das regras de um bom título, tanto pela gramática, quanto pela
sua construção. O uso de “mais” (adjetivo de superioridade) foi inadequado, quando
se deveria usar “mas” (conjunção de oposição, contrariedade). O mesmo com o uso
de “bastante” (com o sentido de suficiente), quando “muito” (advérbio de
intensidade) seria mais adequado.

Diário Catarinense vai a campo

A seção “Esportes” do Diário Catarinense veio recheada de notícias sobre
futebol. Todos os dias o jornal publicou uma grande variedade de novidades (às
vezes nem tão novas assim), deixando o leitor tonto com tanta informação. Bom
seria se todas as matérias fossem cabíveis nesta seção. Durante os 12 dias analisados,
reportagens extremamente distantes do tema “esporte” infestaram as páginas da
seção que deveria ser direcionada a este assunto.

Mesmo antes da Copa começar, informações sobre as seleções de todos os
países participantes foram noticiadas. A seleção brasileira, obviamente, obteve uma
“hiper-cobertura” e um acompanhamento diferenciado. Havia dados valiosos e
notícias totalmente descartáveis ou fora dos padrões da seção em que foram
publicadas.
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Conflitos internos da seleção brasileira, a noite de folga dos jogadores, a bolha
de Ronaldo, o caso amoroso de Ronaldo, a febre de Ronaldo, o machucado nas nádegas
de Ronaldinho, as propagandas do encarte “Diário da Copa”, as casas enfeitadas,
os blumenauenses e pomeranos na Copa; esses foram alguns dos assuntos pitorescos
que mais tiveram destaque na seção esportiva do DC. Com características de revista
de fofoca, “Festa em noite de folga rende fotos e mentiras”, no dia 02/06, relatou a
noitada de lazer dos jogadores e a repercussão dos fatos.

O “Diário da Copa” (mesmo ainda antes de virar caderno especial) foi uma
fonte de notas dispensáveis para o acompanhamento dos jogos, que mais estavam
para informações do “Guia dos Curiosos” ou coluna social.

No dia 1/6, uma das notas de destaque foi “Pacote”, descrevendo um hotel
especial para as mulheres abandonadas pelos companheiros durante a Copa do
Mundo. A descrição incluiu detalhes, como por exemplo, que as televisões do hotel
não passarão jogos de futebol, somente filmes românticos.

Em 4/6, uma das notícias de destaque foi “D2” descrevendo a música composta
pelo cantor Marcelo D2 para Ronaldo. A preocupação de Felipão com o
temperamento de Cristiano Ronaldo foi a nota principal do dia 5/6. “O passeio da
bola” e “Ballack”, respectivamente, descreveram por onde andava a bola que seria
usada na primeira partida da Copa e a falta de Ballack no primeiro treino da
Alemanha, em 6/6.

No dia 7/7, “Festa”, “Segurança” e “Bicicleta” preencheram o espaço da coluna
com informações dispensáveis. “Seleção sem Rei?”, “Ajuda Hindu”, “Feiticeiro”,
“Visita” e “Temperatura” foi a seleção de curiosidades e estranhezas de mandingas
e simpatias, no dia 8/6. Em 9/6, a coluna virou caderno especial e, aí sim, o jornal
tirou proveito para colocar os mais diversos assuntos, para preencher as páginas
do encarte.

A cobertura das seleções e dos jogos foi bem completa e detalhada, contudo,
há detalhes que transgridem o necessário. “Coração divido. Será?”, “Nova geração
só quer Ronaldinho”, “Alemã declara paixão pelo Brasil”, “A Copa hi-tech”, “Beleza
e desempenho”, “Mudanças preciosas no desenho dos gomos”, “Chuteiras dão
velocidade e força” são algumas das matérias que apresentaram informações fora
dos lances dos jogos.

Todas, claro, relacionadas à Copa, porém, com características de notícias de
caderno de Cultura e Lazer. No dia 10/6 mais matérias “extra-esportivas”
relacionadas a Copa: “Tecnologia digital abre caminho” e “Fenômeno X Lula”
renderam duas páginas no encarte. A primeira descreveu como a RBS TV transmitiu
a abertura da Copa em circuito e fechado e trouxe um box explicando como funciona
o sistema HDTV. A segunda trouxe uma foto de Ronaldo em 2002 e outra em 2006
para o leitor comparar se o “fenômeno” realmente engordou.

Em 11/06, as notícias de destaque foram curiosidades sobre diversos países
incluindo Israel, Iraque e Índia. O título “Nações Unidas FC” deu abertura às notas
“Da beira do mar de Israel”, “Trégua em Intifada”, “Kiribati vê tudo do Pacífico”,
“Rezas, velas e ritual na índia pelo Brasil”, “Televisão na rua para haitianos e
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“Iraquiano até arrisca a vida”. Como se pode ver, o espaço que deveria ser dedicado
às partidas em si estão sendo abarrotados por futilidades.

Moacir Pereira muda

Na edição de 4/6, o Diário Catarinense anunciou o novo integrante de sua
equipe jornalística. Moacir Pereira, com seus 42 anos de experiência no jornalismo,
retorna ao Grupo RBS, após 22 anos afastado. Na matéria “Moacir Pereira estréia
no DC na próxima quinta”, o periódico apresentou o currículo, os fatos e os prêmios
que marcaram o jornalista ao longo da carreira. O texto detalhou a atuação que
passa a ter o jornalista no grupo: coluna diária nos dois jornais, apresentações
diárias na RBS TV e na TVCOM (canal a cabo em Florianópolis) e participação na
Rádio CBN/Diário.

Menos vozes, mais espaço

Cláudio Prisco ganhou mais espaço em A Notícia. Em 11/06, o periódico
anunciou que o colunista terá agora uma página inteira aos domingos. Neste novo
espaço, o Canal Aberto tem o reforço de entrevistas ping-pong, frases e análise da
semana, além das seções Folclore Político, Memória e Gangorra. Reflexo da
ausência de Moacir Pereira, essa mudança aparenta preparar o jornal para as
eleições. Com menos vozes, A Notícia abre mais espaço para Cláudio Prisco.

A violência da imagem

Em meio ao verde e amarelo das capas dos jornais da manhã de 13/06, letras
vermelhas e uma foto, nada condizente com o clima de alegria dos brasileiros. Na
primeira página, o destaque para um duplo assassinato que vitimou duas meninas
na região de São João Batista (SC). Entre os demais jornais expostos na banca, O
Atlântico se sobressaía com o alarde do crime e com uma estratégia sensacionalista
de fazer jornalismo. Tão violento quanto o assassinato foi a forma que foi retratado.

A exploração da dor alheia e o apelo ao violento foram usados de forma
esdrúxula e sem caráter informativo. Uma foto dos corpos das crianças, empilhados
de forma nada respeitosa dentro de um caixão de metal, estava sob a manchete
“Assassinato brutal de duas meninas deixa região em estado de choque”. Como se
não bastasse a imagem chocante, um grifo rubro foi colocado em “Assassinato
brutal”. Velha fórmula de chamar a atenção para a matéria no interior da edição.
Entretanto, nas páginas internas, o leitor apenas encontrou um texto frio e
sistemático, com a descrição da cronologia do caso, desde o desaparecimento até a
descoberta dos corpos. Mas dessa vez, uma foto amena do funeral, com os caixões
de madeira lacrados.

A capa dos jornais deve ser planejada de forma a chamar atenção, servir como
um cardápio e instigar o leitor a comprar o material. O uso desse caso, neste dia,
pelo O Atlântico, não levou a mínima consideração pelos sentimentos dos familiares
das vítimas. Talvez com o sofrimento da perda ainda mal cicatrizado, o jornal rasgou
aquelas lições sobre ética que se aprendem na academia e usou, tão covarde quanto
os assassinos, as meninas. Nessa perda de vidas, o jornal perdeu parte da sua
credibilidade.



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS388

Edição 92 - 30/06/2006

Nem tanto à terra, nem tanto ao ar
 

Enquanto os catarinenses se preocupam com a seca, os jornais do estado estão
de olho na Varig. A estiagem que atinge Santa Catarina dificulta a vida da população
urbana e a produção agrícola.

  A falta de chuva e a baixa dos rios no estado receberam tratamento
diferenciado de acordo com cada diário. No período de 14 a 28 de junho, a crise da
companhia aérea - que afeta menos a economia regional - ganhou maior destaque
em determinados periódicos.

Este Monitor de Mídia acompanhou também as manchetes publicadas pelos
jornais durante todo o mês de junho, observando o que teve mais destaque nesse
período de Copa do Mundo.

A NOTÍCIA

Estiagem com timidez

A estiagem catarinense apareceu em A Notícia, mas somente em duas edições
no período analisado. Diante da realidade agrícola de Santa Catarina, a abordagem
não teve o destaque e o acompanhamento suficientes diante da situação. Justamente
por ser de caráter local e pelo periódico ter correspondentes no Oeste (uma das
regiões mais afetadas), mais vezes a “Crise no Campo” deveria ter sido mencionada
para alertar a situação.

A Notícia trouxe em 20/06 a manchete “Inverno pouco animador para quem
vive no campo”. Neste dia, duas páginas do espaço “Destaque” continham
explicações completas e previsões por meteorologistas e técnicos da Epagri. O
começo do inverno foi relacionado com as conseqüências da falta de água e de
chuvas nessa época. Além disso, o jornal mostrou a situação nos municípios em
todo o Estado, que enfrentam problemas tanto de captação como de distribuição.
Ainda nesta edição, sob a cartola “Crise no Campo”, detalhou as perdas nos campos
catarinenses e as medidas tomadas para ajudar os agricultores. No segundo dia,
21/06, tratou do caso sob a cartola “Estiagem”. A matéria “Menos de uma semana
de trégua” mostrou as conseqüências da estiagem para os catarinenses.

Mais destaque para a Varig

O “Caso Varig”, que é de caráter nacional e tem a situação estável em Santa
Catarina, teve um destaque maior que a seca e apareceu durante todos os dias
analisados.

  O jornal A Notícia acompanhou as escalas desse caso. A articulação judicial
envolvendo empresas, devedores e funcionários esteve presente no caderno de
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Economia durante todos os dias. Quando a informação era agravante, as matérias
vinham sob a cartola “Crise na Varig”, ou “Caso Varig”, quando somente detalhava
as ações.

Foi percebido o grande aproveitamento de material das agências de notícias,
do Rio de Janeiro e de São Paulo, o que deixou descritiva boa parte do material e
sem uma repercussão local. As matérias “Justiça dos EUA dá uma mãozinha” (14/
06) e “De novo, juiz adia decisão” (15/06) detalharam a movimentação judicial acerca
do caso. Ainda no dia 14, “Receio de perder aviões faz companhia aérea suspender
mais vôos” só informou que “a Varig suspendeu mais 17 vôos”, sem dizer quais e
onde.

Na edição de 18/06, o jornal trouxe “Agonia da empresa se arrasta”. A matéria,
assinada por correspondente do jornal, explicou a situação no Estado: “Apesar de
já haver cancelamento de algumas linhas em outras cidades, os cinco vôos diários
da Varig no aeroporto Internacional Hercílio Luz em Florianópolis continuam sendo
operados normalmente”.

Com a manchete “Agências de SC deixam de vender passagens da Varig”, em
22/06, o periódico destacou novamente o caso. Sob a cartola “Aviação”, neste dia
abordou o caráter local com as agências que suspenderam a venda de passagens e
com os passageiros sem vôos em Florianópolis. O material de agência também não
ficou de fora: o desdobramento judicial da TGV e o desespero dos funcionários.
Além disso, um box com os “números da crise” resumiu o impasse.

Nos demais dias da análise, o AN acompanhou as ações judiciais e as possíveis
reviravoltas, como em: “Uma luzinha no final da pista” (25/06), “Uma semana
decisiva” (26/06) e “Uma garantia de sobrevida”. Todas as matérias novamente
baseadas em material de agência.

DIÁRIO CATARINENSE

Cobertura de agência

O Diário Catarinense fez uma boa e informativa cobertura da seca no estado,
que mostrou várias regiões afetadas. Do período analisado, sete dias trouxeram
matérias sobre a seca, que atingiu 195 municípios catarinenses e acumulou grandes
prejuízos. A grande maioria das matérias veio da agência RBS.

No dia 15/06, Opinião DC trouxe uma nota relacionada à estiagem que castiga
o Oeste e o Meio-Oeste de Santa Catarina. No editorial, foi publicado: “O calvário
do campo”, que dizia ser este o pior momento do agronegócio dos últimos 40 anos.

A editoria de Economia apresentou em 17/06 as dificuldades que a seca trouxe
aos moradores de Ibirama e Apiúna. A prática do rafting foi suspensa, o que
comprometeu o turismo local.

A falta de chuva e a dificuldade da água em chegar aos pontos mais altos são
alguns dos problemas que atingem Jaraguá do Sul. O fato foi esclarecido em 19/06
no caderno Geral em “Jaraguá do Sul corre risco de racionamento”.
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Em 20/06, no caderno de Economia, “Campo perde R$ 370 com a seca” relatou
o baixo volume de água e a má distribuição de chuvas ocorridas no ano passado no
Estado.

No dia 25/06 foi dada uma maior cobertura e destaque à seca. Foi manchete:
“Santa Catarina convive há oito meses com a estiagem, problema que devora safras
e deixa 195 municípios em situação de emergência, especialmente no Oeste e no
Vale do Itajaí”.

A reportagem especial também foi dedicada ao assunto em: “Oito meses de
seca”, variando entre matérias de agência e assinadas. Trouxe os efeitos da seca no
cotidiano das pessoas que sobrevivem da terra e da agricultura. Um infográfico
com o intuito de explicar o ciclo da estiagem trouxe: “Área preservada x Área
desmatada”.

Do global para o local

A situação crítica que a Varig está passando apareceu em praticamente todos
os dias analisados e, inclusive, nas chamadas de capa. Dentre os 14 dias que foram
analisados, o caso apareceu em 13 deles. Em apenas quatro dias, o jornal mencionou
o aeroporto de Florianópolis; Joinville e Chapecó não foram citadas. Ambientar o
leitor, ou seja, trazer um fato nacional para o nível local é importante.  Afinal, é um
fato que influencia diretamente os catarinenses que precisam se informar sobre
como proceder nesta situação. Todo o material publicado provinha de agências de
outras capitais.

O DC abordou: a crise, os passageiros que enfrentam dificuldades, o leilão da
Varig, a venda da empresa para os funcionários e os vôos cancelados.

Em 20/06 constava que a crise da Varig não havia chegado ao Aeroporto Hercílio
Luz, em Florianópolis. Os cinco vôos diários operaram normalmente e
permaneceram sem alterações. As notícias sobre a crise causaram uma redução na
procura por passagens na capital.

No dia 22, o assunto da reportagem especial foram os destinos que a Varig
manteve, com Florianópolis incluída. Desde as 24h do dia 12/06 às 17h de 21/06,
foram cancelados 112 vôos nacionais e 20 internacionais.

Em 23/06, a matéria de abertura do caderno de Economia trouxe o desespero
de passageiros que estão fora do país, em “passageiros retidos fora do país são 28
mil”. Na mesma página, outra matéria apresentou que um professor florianopolitano
e mais 40 brasileiros de outras procedências estão em situação crítica, aguardando
a ajuda do governo para voltar ao Brasil. Em uma terceira matéria, o DC trouxe que
as companhias aéreas Gol e TAM colocaram naquele dia, 21 vôos extras para atender
aos passageiros que sofreram com os cancelamentos da Varig em Florianópolis.
Dois deles foram destinados ao trajeto Florianópolis-Congonhas.

  JORNAL DE SANTA CATARINA
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“A grande seca”

Com matérias da agência RBS, o Jornal de Santa Catarina cumpriu seu papel
e manteve o leitor do Vale bem informado sobre a ação da estiagem na região.
“Inverno começa com calor e sem trégua da seca” foi a chamada de capa com foto,
no dia 21. Nesse dia, a publicação retratou a falta de chuva no estado como fator
alarmante. No dia seguinte, a chuva trazida por uma frente fria, que prometia
melhoras, foi noticiada sem trazer grandes resultados.

Na edição conjunta dos dias 24 e 25 de junho, “A grande seca” foi manchete no
Santa. A impactante foto de capa ilustrava um bovino pastando no leito seco do Rio
Itajaí do Oeste. A publicação completa veio encartada no caderno de economia.
Contou com números de pessoas e de cidades afetadas e o total de perdas até a
data.  Em “Estiagem traz história à tona”, devido ao baixo nível do rio, Isabela
Kiesel da agência RBS relatou o reaparecimento de embarcações submersas.

Varig: questão para editorial

Em 21 de junho, o Jornal de Santa Catarina trouxe um editorial da RBS sobre
o caso Varig. Nele, um olho chamou a atenção para a “hora de uma solução
consistente e efetiva e não de mais remendos”.

Em 26 de junho, a “Crise no ar” ocupou página inteira da editoria de economia.
Matéria de abre provinda da agência RBS relatou os possíveis aumentos nos preços
das passagens promocionais de outras empresas caso a Varig “caia”.  Isso se daria
porque a oferta de passagens não atenderia à demanda.

O aeroporto de Navegantes não recebeu a visita de repórteres do Santa. Como
a Varig está inoperante há dois meses na região, a cobertura foi sustentada por
material de agências paulistas e cariocas. O conteúdo das matérias seguiu o fluxo
das negociações.

  Um funcionário da Infraero em Navegantes contou a este Monitor de Mídia
que o encerramento das operações nada tem a ver com a crise vivida pela empresa
de aviação.

  O QUE FOI DESTAQUE NOS JORNAIS NO MÊS DE JUNHO

  Enquanto a população veste a camisa, os jornais catarinenses estampam o
mundial de futebol em suas capas. O Monitor de Mídia acompanhou as manchetes
e fotos das primeiras páginas de A Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa
Catarina, no período de 01/06 a 28/06, a fim de observar a repercussão da Copa nos
jornais do estado. Das 84 edições analisada, 29,7% delas trouxeram manchetes sobre
a Copa. A fotografia foi o recurso mais utilizado para expor o material relacionado
à Copa do Mundo. Apesar de o número de manchetes “extra-Copa” ser maior do
que sobre o evento, o número de fotos foi sempre bastante expressivo em todos os
jornais. As fotos da Copa, publicadas na capa, totalizaram 62%, pondo o maior evento
do futebol sempre em evidência.

Diário Catarinense
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Antes mesmo de começar a Copa, o Diário Catarinense já trouxe quase que
diariamente uma foto pertinente ao tema. Se não eram imagens dos jogadores,
eram dos torcedores ou de qualquer outra manifestação verde e amarela. Foram ao
todo 32% de manchetes referentes à Copa, sendo a maioria publicada a partir do
dia 09/06. De 28 fotos analisadas, 75% eram referentes ao evento, evidenciando a
supervalorização dada ao assunto, especialmente depois de seu início. Nesse
período, outros assuntos acabaram saindo sem maiores destaques, apesar de serem
manchetes, já que as imagens gigantescas e chamativas atraíam a atenção para as
matérias da Copa.

Jornal de Santa Catarina

No diário de Blumenau, as manchetes relativas à Copa só iniciaram no dia 13/
06, mas as fotos já haviam sendo publicadas com destaque antes dessa data. Nas
28 edições analisadas, 32% das manchetes eram referentes à Copa. O
aproveitamento do bom material fotográfico produzido na Alemanha pode ser
traduzido nos seguintes números: 64% delas eram referentes ao “Jornal da Copa”
(caderno especial sobre o evento). Em 28,5% das publicações, as fotos eram
diretamente relacionadas com a manchete sobre a Copa, reforçando a atenção do
jornal na cobertura do evento.  

A Notícia

O periódico não se deixou dominar pelo espírito verde-amarelo e conseguiu
equilibrar bem o assunto “Copa” com os demais acontecimentos locais, regionais e
nacionais. Ao todo foram somente 21,5% (em 28 manchetes) que se tratavam da
Copa, abrindo mais espaço e valorizando temas variados. As fotos também tiveram
números parecidos, predominando – por incrível que pareça - imagens relacionadas
a assuntos “extra-Copa” (53,5% contra 46,5% da copa). Talvez a diferença da
cobertura de AN com os outros jornais possa ser explicada pelo fato do jornal de
Joinville não ter enviado repórteres à Alemanha. O curioso é que quando se trata
de assuntos não pertinentes ao futebol, o AN dá destaque a fotos não relacionadas
à manchete. Durante os 28 dias analisados apenas 18% das fotos eram relacionadas
à manchete enquanto os outros 60,7% das imagens faziam referência a outras
matérias.
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Edição nº 93 - 01/08/2006

Três bons exemplos de cobertura
 

Jornalismo não é uma atividade fácil. Na verdade, como outras tantas, é
recheada de erros e deslizes. Quando há casos positivos, eles devem ser não apenas
lembrados, mas também apontados como exemplos a serem repetidos pelos
profissionais. Este MONITOR DE MÍDIA destaca três boas coberturas feitas pelos
jornais catarinenses em julho.

Cobrindo o clima

A seca que assola a região do Vale do Itajaí teve espaço no Jornal de Santa
Catarina, na edição conjunta de 22 e 23 de julho. Com foto na capa sob a expressão
“o castigo solar”, o jornal apresentou matéria em que a equipe acompanhou o
percurso do rio Itajaí-Açu, de Rio do Sul a Blumenau.

  Fotografias que expressavam bem a estiagem estavam conjugadas com a
matéria “O vale está secando”, de autoria de Giselle Zambiazzi. De forma leve e
direta, o texto evidenciou os menores níveis de água nos últimos anos e o descaso
que os próprios moradores ao longo do trecho têm com o rio. Um destaque
importante, com um tratamento especial, que cumpre o papel da imprensa de alertar
e informar.

Dançando bem

O destaque de A Notícia no período de 19 a 29 de julho foi o 24º Festival de
Dança de Joinville. O periódico trouxe um suplemento especial (Anexo F) dedicando
espaço ao evento. Descreveu diariamente as atrações citando as características de
cada grupo: o tema da dança, a origem dos bailarinos e a opinião dos críticos sobre
cada coreografia.

O AN evidenciou a maneira como o festival popularizou a dança e destacou
também a internacionalização do espetáculo. Os ingressos das apresentações,
incluindo os da noite de gala, tinham preços acessíveis para o público em geral.

O jornal fez questão de retratar todo o decorrer do evento. Além de trazer
fotos, trouxe a programação de cada dia, bem como oficinas oferecidas no local.

O AN dedicou onze dias à cobertura, incentivando e valorizando o
profissionalismo não só dos catarinenses, mas de todos os participantes do festival,
um dos maiores do mundo.

Orientando o (e)leitor

Na edição de 30 de julho do Diário Catarinense, parte das matérias vinculadas
às próximas eleições esclarecia como deverá ser a campanha 2006. Evitando a
poluição visual, a Lei Eleitoral nº 11300 proíbe o uso de outdoors, entre outros
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recursos. Placas e painéis devem ter no máximo 4m².

Segundo o jornal, o candidato que não cumprir as normas pagará “multa de
5mil a 15 mil Ufirs”. O valor em reais para cada Ufir fica em torno de R$ 1,06,
comparação que o jornal não fez . Box com “o que pode” e o que foi “vetado” trouxe
outras formas de propaganda eleitoral.

No Editorial “O papel da eleição”, o jornal - em tom otimista - citou o voto
como a luz no fim do túnel. Segundo o DC, em meio a tantas “falcatruas”, o eleitor
deve ter “consciência de que a renovação é importante”.
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Edição 94 - 14/08/2006

Manchetes de ontem

As rotativas dos jornais giram na velocidade do mundo e as notícias surgem
em todos os cantos do globo. É a escolha do editor que vai determinar se os assuntos
podem ser resumidos em uma nota, ou se devem tomar grandes proporções, em
que uma edição e a simples matéria não são suficientes para a abordagem. Contudo,
os assuntos que são destaque não trouxeram muitas novidades.

São os temas de agenda que perduram por um tempo (muitas vezes
indeterminado) nos jornais. Este Monitor de Mídia acompanhou alguns dos
principais assuntos que ocuparam as páginas dos jornais catarinenses, do período
de 1º a 10 de agosto. A questão do diferencial e o aproveitamento íntegro do material
de agências também foram analisados neste diagnóstico.

De acordo com o livro Teorias da Comunicação: conceitos, escolas e tendências
(Antônio Hohlfeldt, Luiz Martino e Vera Veiga França), agenda setting é como os
meios de comunicação estabelecem a ordem do dia dos assuntos públicos e que
acabam se tornando assuntos que a sociedade discute no dia-a-dia.

A hipótese do agenda setting é um tipo de efeito social da mídia que
compreende a seleção, disposição e incidência de notícias sobre os temas que o
público falará e discutirá. Além do conceito de agenda setting, a escolha das notícias
é feita com base em alguns critérios propostos por Mário Erbolato em Técnicas de
Codificação em Jornalismo.

A questão não está em falar do mesmo assunto nem em usufruir a mesma
fonte (no caso, as agências), mas sim na forma como as informações são transmitidas.
Não é culpa dos jornalistas se não há novos dados, mas o leitor está à procura de
novidades. Mais ainda, está a procura de uma cobertura variada e de qualidade, o
diferencial.

Direto da ilha de Cuba

Saúde de Fidel Castro

A saúde de Fidel Castro começou a ser destaque dos periódicos catarinenses
na quarta-feira, 02/08, e não deixou mais de ser tema de matérias, notas e editoriais.
Devido à proeminência do envolvido e a expectativa do desfecho, o fato acaba
despertando o interesse do público, justificando porque permanece diariamente
na mídia. Mesmo não tendo informações novas e concretas, os jornais não deixaram
de publicar ao menos uma nota, mostrando que estão acompanhando o caso, o que
é bom.

O problema acontece quando, além de não haver novas informações, os
periódicos publicam diariamente o mesmo conteúdo, modificando apenas uma ou
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outra palavra. Foi o que ocorreu com o Diário Catarinense e o Jornal de Santa
Catarina que, além de abusarem de material de agência, apresentaram apenas um
diferencial: enquanto o DC publicou box com a cronologia da vida de Fidel, o perfil
de seu irmão Raúl Castro, opiniões sobre o futuro de Cuba e outras curiosidades
(como indicava a cartola), o SANTA publicou apenas uma nota (no caso, o primeiro
ou segundo parágrafo da matéria do DC), deixando cada vez mais claro o
desinteresse pelo que ocorre fora dos limites blumenauenses.

“O mistério sobre o real estado de saúde do presidente de Cuba, Fidel Castro,
continua. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, não foram divulgadas informações
concretas sobre a situação do ditador, que se submeteu, na segunda-feira, a uma
cirurgia de emergência no intestino e transferiu o poder, temporariamente, ao irmão
Raúl Castro.” (Este parágrafo foi utilizado por 4 vezes em 2 dias consecutivos (03/
08 e 04/08) nos periódicos Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina, sendo
que no dia 04/08, a palavra ‘segundo’ foi substituída por ‘terceiro’).

O AN destacou o estado de saúde do líder cubano no dia 02/08, quando “a
bomba explodiu”. Depois disso, devido à falta de novas informações, continuou no
assunto “Cuba” e “Fidel”, porém, recorrendo a outros temas (política,
principalmente) relacionados ao país e ao líder. Cobertura como esta é um exemplo
de leitura que não se torna maçante ou repetitiva, ainda que o assunto gire em
torno da mesma pessoa. Saber usar de um fato para explorar outros é um artifício
que deve ser usado, principalmente quando a cobertura se trata de algo “misterioso”,
em que elementos concretos não são revelados com a freqüência esperada.

Munição de agências e o diferencial dos jornais na guerra

Conflito no Oriente Médio

As questões do Oriente Médio ocupam uma cadeira cativa nas editorias de
assuntos internacionais em todas as mídias. Com a intensificação do conflito entre
o Hizbollah e Israelenses, o mundo acompanha a destruição e as mortes no ritmo
das informações apresentadas. O impacto e as conseqüências do conflito são de
interesse público mundial (movido pela expectativa) por suas proporções, por isso,
acabam repercutindo em toda a mídia. Os periódicos usaram e publicaram as
informações que tinham na disputa do espaço editorial, cada qual com uma
estratégia para atingir o seu público alvo. Alguns acertaram, outros ficaram
escondidos nas trincheiras das agências de notícias.

Durante o período analisado, O Jornal de Santa Catarina utilizou, em todas
as edições, material de agência neste tema. Em pequenas notas nos cantos das
páginas ou em matérias não maiores que meia página, o Santa apresentou
informações que contabilizavam mortos e descreviam ações. Na edição conjunta,
5-6/8, além de matéria de agência, o jornal estampou foto-destaque do conflito na
capa e uma entrevista de duas páginas com um casal libanês-cristão, moradores de
Blumenau. Para o Santa, transpareceu que Blumenau é bem longe dos conflitos.

A Notícia, além do material de agência, buscou o diferencial com o
desdobramento nacional do caso. Em sua edição do dia 2/8, o jornal publicou o
aumento da oferta de vôos para os brasileiros saírem da região (“Empresa aérea
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faz oferta para trazer brasileiros”) e as manifestações da comunidade libanesa no
Brasil (Comunidade participa de manifesto). Em 6/8, o AN apresentou matéria
assinada por Eduardo Salgado, da Agência Estado/Beirute. Nesse dia, além das
informações da região do conflito, a edição trouxe o desdobramento pelo mundo. O
AN buscou aproximar seus leitores do conflito.

Desde o primeiro dia analisado, o Diário Catarinense apresentou grande quantidade
de material de agência e as palavras de Rodrigo Lopes, enviado especial da Agência RBS. O
correspondente trouxe para o jornal o diferencial com a ambientação do local, em que narrou
de forma detalhada como está a vida no Oriente Médio durante a guerra. Em sua edição de
2/8, o DC também fez a ligação entre o conflito e a queda de exportações catarinenses para o
Líbano (“SC exporta menos para o Líbano”). No dia 5/8, o casal libanês-cristão que vive em
Blumenau ganhou um box que acompanhava matérias de agência. No dia 6/8, em reportagem
especial de duas páginas (“Nos dois fronts da guerra”), o jornal mostrou os passos, medos e
problemas enfrentados por Rodrigo Lopes e equipe pela região de conflitos durante a cobertura.
O infográfico “Para entender esta guerra” fez uma retrospectiva dos motivos e envolvidos do
conflito, na edição de 8/8. Nessa o DC, além de trazer informações diversificadas, levou o
leitor para os campos do conflito e se destacou entre os demais periódicos catarinenses.

Mesmo sem correspondentes, a cobertura oferecida pelo DC poderia estar nas outras
publicações – se o conflito é distante, o leitor precisa ainda mais de referências para
compreender o que lê.

Enquanto isso, em Brasília

CPI das Sanguessugas

Entre as muitas Comissões Parlamentares de Inquérito de Brasília, a pauta da vez para
os jornais é o julgamento do desvio de dinheiro para a compra de ambulâncias e gastos com
a saúde. A CPI das Sanguessugas é um tema de projeção nacional, interesse geral da população
e com ilustres envolvidos, o que a coloca na agenda dos jornais. Para ir além da cobertura de
gabinete e fugir da monotonia que a política pode se tornar, é importante que as publicações
contextualizem os temas e os personagens.

Com grande quantidade de material de Brasília, A Notícia publicou ao longo do período
analisado os movimentos e depoimentos da CPI. Cláudio Prisco, em sua coluna Canal Aberto,
focou o quadro político catarinense, sem mencionar relações de figuras catarinenses com as
questões discutidas no Planalto Central. No dia 4/8, o jornal publicou “Prefeito aponta
‘sanguessugas’ em Canoinhas”, aproximando o caso à realidade catarinense.

O Jornal de Santa Catarina alternou entre matérias e notas sobre a CPI das
Sanguessugas utilizando o material de agência para relatar o movimento dos
políticos envolvidos. Na edição conjunta de 5-6/8, publicou “Igreja mantém apoio a
Adelor até sair a lista”, nota creditada de Joinville. No dia 8/8, nada sobre a CPI
constava no jornal. No dia seguinte, o assunto novamente apareceu nas páginas do
Santa, apoiado em material de agência.

O Diário Catarinense, além do material de agência, aproveitou os enviados para a cobertura da
CPI das Sanguessugas. Klécio Santos assinou notas nos dias 1º, 2 e 5/8, que aprofundavam e explicavam
as ações políticas. Já Fábio Schaffner assinou entrevista com o deputado federal Miro Teixeira (PDT-



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS398

RJ), no dia 3/8. Na edição de 8/8, o desdobramento com políticos de Mafra foi assinado por Diego Rasa.
Em 4/8, o DC trouxe o box “Investigações”, com a explicação e cronologia do caso. Ressalvas importantes
feitas pelo jornal, que ajudam na compreensão e aproximam a realidade do leitor ao caso.

Escassez de fontes

Seca em Santa Catarina

A seca continua castigando vários municípios catarinenses. Prejuízos na agricultura e no
turismo, além da falta de água potável para a população são alguns dos agravantes da estiagem. O
frio, os ventos fortes e a chuva de granizo que ocorreram na sexta (29/7) aumentaram os prejuízos e
não amenizaram a seca. Matérias parecidas nos três jornais foram observadas neste período, e
quase todas eram de agência.

Os jornais devem dedicar espaço à estiagem por ser um fato que têm três critérios jornalísticos
importantes: a prestação de serviço público, um instrumento de auxílio à comunidade. A proximidade,
isto é, ocorre próximo do leitor e conseqüentemente o interessa; e relevância social, ou seja, é relevante
socialmente para alguma parcela da população, como os agricultores, as pessoas que não têm da
onde retirar a água para tomar banho e cozinhar e as que dependem economicamente do turismo
(como no caso da Represa de Volta Grande que sobrevive da pesca, ou de Ibirama que sobrevive do
rafting). 

O Jornal de Santa Catarina deixou a desejar, dando uma cobertura superficial e com matérias
curtas. Lembrando que é um jornal que abrange o Vale do Itajaí, que está muito castigado pela seca,
deu pouco destaque à região. No dia 5/8, o Santa publicou matéria semelhante a que saiu no mesmo
dia no Diário Catarinense, sob o mesmo título: “Chuvas não são escassas, apenas mal distribuídas”,
proveniente da Agência RBS. No DC, as matérias eram um parágrafo ou dois mais extensos e
contavam com recursos de infográfico, com as médias anuais de chuvas e com uma foto, que não
foram publicados no Santa. No dia 10/8, a matéria “Estiagem favorece queimadas” mostrou três
incêndios em vegetação que ocorreram em Blumenau, além de 205 focos de incêndio na cidade.
Contudo, a matéria do periódico blumenauense é de agência.

A Notícia trouxe matérias mais extensas e completas. Em 3/8, o jornal publicou: “Falta água
para beber e cozinhar no Planalto Norte”. No dia seguinte, apresentou: “Represa seca e prejudica
turismo”, sobre a Represa de Volta Grande, Rio Negrinho, que tem a pesca como o atrativo da
região. Em 10/8, foi chamada de capa: “Pedras no lugar de água” fazendo referência ao Rio Preto,
no meio-oeste. O AN procurou situar e mostrar ao leitor o impacto da estiagem nos diversos
municípios catarinenses.

O Diário Catarinense foi o mediador. Com matérias nem tão profundas, nem tão superficiais,
em que acompanhou a estiagem nos municípios. No dia 4/8, o DC noticiou: “Fogo destrói mata na
Serra do Tabuleiro”, onde a estiagem causou queimadas no Parque localizado em Palhoça.

Os três periódicos apresentaram de forma parecida, no mesmo dia (1º/8), as matérias
sobre o temporal no oeste do estado, mas que não aliviou a seca em: “Chuva não
ajuda muito” (Santa), “Temporal não resolve o problema da falta de água no interior”
(destaque no AN) e “Chuva só ameniza a estiagem” (DC).
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Edição 95 - 18/08/2006

Quando a imprensa vira pauta

Madrugada de domingo, 13 de agosto. O jornalista César Tralli interrompe,
em plantão, o Supercine na Globo e anuncia a libertação do auxiliar técnico da
emissora Alexandre Calado, seqüestrado na manhã do dia anterior. Tralli então
anuncia a exibição do conteúdo de um DVD em troca da libertação com vida do
repórter Guilherme Portanova, levado junto com Calado. Enquanto a rede de
televisão cedia às condições dos integrantes do PCC, o restante da imprensa nacional
também entrou no caso.

Não foi diferente nos principais jornais catarinenses, que acompanharam o
envolvido por sua proeminência. Alguns buscaram contextualizar com a atuação
de Portanova aqui mesmo em Santa Catarina. Outros esqueceram de uma boa
revisão no material apresentado. Este Monitor de Mídia acompanhou a repercussão
catarinense desde a segunda-feira, 14/08, quando o caso apareceu nos jornais.

Somente em casos de grande repercussão que a imprensa é notícia. Ainda
mais neste, quando o alvo foi o repórter da Rede Globo de televisão. Não é somente
quando os níveis de violência do país aumentam que os jornalistas são alvos. Por
serem uma ligação direta e próxima ao poder, os profissionais da imprensa acabam
sendo usados para atender interesses diversos.

Entre muitos artigos e editoriais evocando o caso de Tim Lopes (evento com
desfecho mais drástico, a morte do jornalista), os periódicos não deram uma linha
ao caso de seqüestro de dois repórteres da Fox News, ocorrido no dia 14/08 no
Oriente Médio. Mesmo com a distância do caso, os seqüestrados também fazem
parte da categoria. Isso abre a questão: quando a imprensa vira pauta?

Agência substitui reportagem

Com pouco desdobramento e atenção ao caso, A Notícia publicou editorial no
dia 14/08 sob o título “Seqüestro em São Paulo”. O texto focou o seqüestro do
jornalista Guilherme Portanova, “supostamente produzido pelo PCC”, além de
levantar a bandeira em defesa da imprensa. Para isso, o periódico relembrou o caso
de Tim Lopes, para ligar o “novo episódio grave”, e conclui “seria uma ilusão
imaginar que a imprensa escapasse incólume”.

Na mesma edição, com a cartola “seqüestro”, o AN publicou matéria do caso.
Devido ao horário de fechamento, o jornal noticiou “TV Globo aguarda a volta de
repórter”, sendo que Portanova já havia sido libertado durante a madrugada. Com
uma descrição superficial do caso, constava no texto: “a emissora atendeu a uma
reinvincação dos criminosos nesta madrugada”.

O detalhe era que a Rede Globo exibiu o conteúdo do DVD no sábado à noite,
enquanto a afirmação do jornal foi publicada na segunda-feira de manhã. Além
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Edição 96 - 24/08/2006

Extra! Extra! RBS compra A Notícia
e domestica o mercado catarinense

Está confirmado. Os principais jornais de Santa Catarina agora pertencem ao
mesmo grupo de empresas, a Rede Brasil Sul de Comunicações – RBS. O grupo
gaúcho, que há décadas atua aqui no Estado e cresce abrindo novos veículos ou
adquirindo outros, agora negociou a compra de seu maior concorrente na área de
jornalismo impresso. O jornal A Notícia, de Joinville e com circulação estadual, foi
incorporado ao grupo segundo informações que circularam extra-oficialmente nesta
quinta-feira.

Segundo o blog do jornalista Cesar Valente, e a página do Sindicato dos
Jornalistas de Santa Catarina, a negociação passou por propostas financeiras
recusadas, até que se teria estabelecido uma divisão geográfica de atuação. O AN
ficaria com o norte e o oeste do estado, enquanto o Diário Catarinense tomaria
conta do restante.

Notícias divulgadas em blogs e outros jornais relatam ainda o interesse do
grupo RBS em outros estados. O alvo seria a rede Anhangüera de Comunicação,
que controla os jornais Correio Popular e Diário do Povo, líderes em Campinas (SP)
e região e ainda edita os jornais Gazeta do Cambuí, Gazeta de Piracicaba, Gazeta
de Ribeirão e revista Metrópole, e é dona ainda do portal Cosmo On Line e da
gráfica e bureau GrafCorp. A informação foi divulgada no início do mês de agosto
pela Gazeta Mercantil.

Na próxima semana também começa a circular em Florianópolis o jornal de
características populares editado pela RBS, o Hora Santa Catarina.

Na tarde de hoje, dia 24, a notícia da compra não era totalmente conhecida
dos funcionários do jornal de Joinville. Esperava-se que a diretoria reunisse a
redação e demais setores para uma comunicação oficial. A milhares de quilômetros,
no Rio Grande do Sul, a informação já era dada como certa, até porque uma nota
oficial do Grupo RBS deu conta do negócio. Em Florianópolis, a confirmação deixou
o mercado em polvorosa. Os boatos sobre lances cinematográficos no mercado
jornalístico catarinense sempre existiram. Com uma situação pré-falimentar, o diário
mais antigo de Santa Catarina, O Estado, já foi “vendido” várias vezes para o próprio
Grupo RBS e até mesmo para o argentino Clarín. Nenhum desses negócios se
efetivou. Sempre se falou também sobre o avanço do conglomerado gaúcho sobre o
jornal de Joinville. A compra só foi fechada mesmo ontem

Segundo as informações oficiais, os contratos definitivos devem ser elaborados
até o dia 20 de setembro próximo. O Grupo RBS assume a gestão de A Notícia no
dia seguinte, data em que deve também anunciar os planos para o novo produto.

 No Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, o clima era de consternação
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e apreensão. O vice-presidente Josemar Sehnem atendia órgãos da imprensa para
dar mais informações sobre o caso. Um dos maiores temores é a demissão de
funcionários de A Notícia, e a extinção de postos de trabalho, medida habitual em
incorporações e aquisições nos mais diversos setores. Outro receio é o endurecimento
do empresariado do ramo nas mesas de negociação. Agora, configurado o monopólio
na grande imprensa catarinense, a queda de braço entre patrões e empregados fica
mais desigual.

Em Florianópolis, o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj),
Sérgio Murillo de Andrade, demonstrava preocupação com o novo cenário. A Fenaj
e o Sindicato redigiam até a metade da tarde uma nota oficial, condenando a
concentração da mídia, a monopolização do mercado e a pasteurização do noticiário.
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Edição 97 - 04/09/2006

Na banca do povo

Mais um jornal agora faz parte do Grupo RBS. No dia 28/08, O Hora de Santa
Catarina começou a circular pela região da Grande Florianópolis. A proposta do
periódico é ser popular, ao preço de R$ 0,25, com a justificativa de ser “um jornal
acessível, voltado para o leitor”. Este MONITOR DE MÍDIA analisou a 1ª edição
do jornal e, ao folhear suas 40 páginas, percebeu alguns aspectos relevantes quanto
ao material apresentado.

O que tem no jornal

Em sua parte editorial, O Hora de Santa Catarina apresentou temas referentes
à saúde, prestação de serviços, esportes (com grande destaque para o futebol) e
segurança públical (este último com um espaço relativamente pequeno no final do
periódico).

As matérias mais extensas foram baseadas em personagens, com o assunto
desenvolvido no perfil dos envolvidos. Mesmo assim, as notícias de forma geral
eram superficiais, e somente deram uma noção do que acontece.

A maior parte dos textos foram notas sem procedência ou assinatura, dividindo
espaço com matérias de jornalistas dos veículos e da Agência RBS. O Hora de Santa
Catarina também compartilha material com outros jornais, como visto na matéria
de Djalma Corrêa Pacheco, “Estacionar no Kobrasol é arriscado”, publicada também
no Diário Catarinense, em 28/08.

Na edição analisada do HSC, o jornal apresentou 12 colunistas, que trataram
desde assuntos das ruas, esportes e esoterismo. Percebeu-se o uso desse recurso
para uma maior aproximação com o leitor, pois os titulares de cada coluna detalharam
as notícias como numa conversa.

Cultura também é popular

O novo jornal do Grupo RBS trouxe contrastes acerca das culturas de massa e
popular. O grande destaque foi dado ao futebol, tradição popular, que além de
possuir manchete na capa, contou com uma Editoria intitulada “Jogo Total”, que
garantiu um espaço exclusivo no jornal, com as tabelas de classificação do
campeonato brasileiro. Outro aspecto que retratou os costumes e novidades
populares foi a coluna de Mané Gaivota, que enfocou a cultura regional.

O aspecto da cultura de massa ganhou destaque com a foto de capa, sobre a
festa de lançamento do periódico. As fofocas e a vida dos famosos foram detalhadas
na Editoria “Retratos da Fama”. O interesse popular também foi atendido com
resumos de novelas e presságios astrológicos.

Imagem é tudo
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O Hora de Santa Catarina foi composto por páginas fartamente coloridas,
causando até um desconforto visual. Continha muitas fotos, que geralmente
apelavam para a mulher e a sensualidade (principalmente na editoria Retratos da
Fama, com fotos de celebridades).

O jornal  apresentou uma mistura de muitos elementos espalhados na página,
sem haver equilíbrio e diagramação adequados.  Há poucos espaços em branco e
os textos não são nem justificados, causando um aspecto de desorganização maior
ainda. Não é por ser popular que deve haver um desleixo quanto à apresentação do
jornal. Ao contrário, tem que auxiliar e localizar o leitor.

Da boca do povo

O novo periódico do Grupo RBS se caracteriza por sua linguagem coloquial,
típica de jornais populares, que se aproxima ao modo de falar dos leitores em geral.
Apesar de esse tipo de palavreado tender a construção de frases e textos “de
impacto”, o Hora de Santa Catarina não apresentou matérias ou citações com caráter
esdrúxulo ou ofensivo na edição analisada. “Vitória para dar fim à urucubaca”,
“Soares fez uma bucha de fora de área”, “Fedor insuportável”, “Estacionou, voltou
a pé” e “Convivendo com ratos e baratas”, são alguns dos exemplos de sentenças
publicadas no jornal.

Irmãos gêmeos?

O Grupo RBS vem há tempos padronizando seus veículos, seja do ponto de
vista da rotina de produção ou mesmo dos detalhes de suas identidades visuais. O
conglomerado também vem forçando a troca e reaproveitamento de conteúdos por
meio de sua Agência RBS, o que dá nome de sinergia. Pois isso vem promovendo
alguns estragos... A chamada sinergia vem pasteurizando os jornais ao extremo.
Isso pode ser percebido com a comparação das capas do Hora de Santa Catarina
com o Diário Gaúcho. Este último é um jornal popular, como o Hora, mas com
circulação do Rio Grande do Sul. A única diferença mais aparente é o preço. Os
gaúchos pagam R$ 0,60...
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Edição 98 - 11/09/2006

Mesmice política e pouco
desdobramento

Em meio ao período eleitoral, a mídia já está atenta aos movimentos do circo
político. Os passos dos candidatos, a discussão de propostas e os reais problemas
enfrentados pela população se tornam pauta. A menos de um mês do pleito deste
ano, toda a informação é importante aos (e)leitores.

Este Monitor de Mídia acompanhou, no período de 1º a 6 de setembro, os
aspectos políticos noticiados pelos principais jornais catarinenses – A Notícia, Diário
Catarinense e Jornal de Santa Catarina.

De forma geral, nenhuma das publicações apresentou pesquisa eleitoral
voltada aos candidatos estaduais no período. Além disso, nenhum deles deu espaço
às “eleições proporcionais”, de senadores e deputados. Já é de se esperar que a
mídia dê mais destaque à Presidência da República e aos governos dos estados.
Seria interessante o mesmo tratamento para a escolha destes cargos, também tão
importantes para a administração da nossa sociedade.

Basicamente geral

No período analisado, O Jornal de Santa Catarina apresentou generalidades
sobre as eleições. Nenhuma “Opinião do Santa” tratou do assunto, que se resumiu
a fatos referentes ao dia-a-dia de Blumenau. Comparando-se aos outros jornais,
foram publicadas poucas matérias sobre eleições.

Todo o material sobre o pleito foi publicado sob a cartola “Eleições 2006”.
Esse espaço, sempre nas primeiras páginas do jornal, mas nunca no mesmo lugar
em cada edição, dividiu-se em temas estaduais e nacionais. No primeiro,
identificado com a bandeira de Santa Catarina. O outro, com a bandeira do Brasil
nos assuntos dos presidenciáveis.

Matérias como “Campanha acelera a 30 dias da eleição” (1º/9) mostraram a
preparação de candidatos e eleitores para o dia da votação. Problemas da população
e o que os políticos deveriam resolver foram o foco de matérias como “Falta de
asfalto condena cidades a ciclo de atraso” (2/9). Até mesmo os jovens eleitores,
pauta certa nesta época, ganharam espaço em “Uma nova geração estréia nas urnas”
(6/9).

Para uma boa decisão

A cobertura do Diário Catarinense demonstrou preocupação social, procurando
informar, incentivar e alertar os eleitores. No espaço de Opinião, o DC preferiu
tentar a imparcialidade, sem deixar transparecer posições ou idéias, apreço ou
desdém pelos candidatos no material apresentado.
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Com conteúdo descritivo, o periódico apenas destacou os inúmeros problemas
no Brasil e em Santa Catarina, com um alerta de cuidado para os eleitores: “Cabe à
sociedade fazer tudo o que estiver ao seu alcance para vedar de vez as chances de
desvio de dinheiro que deveria estar sendo destinado para financiar áreas
essenciais, mais vai parar no bolso de políticos, empresários e intermediários que
se movem com repugnante desenvoltura no mar de lama que emergiu neste país”.

Sem criticar diretamente, o jornal salientou que este ano de campanha eleitoral
foi caracterizado por “um visível excesso de bondades”, que terão de ser
compensados pelo próximo presidente. Esta colocação pode ser interpretada como
uma afronta ao atual governo e sua possível reeleição. Segundo o jornal, o candidato
eleito não poderá evitar algumas medidas impopulares.

No caderno “Variedades”, o jornal publicou a matéria “Para entender política”,
onde indicou livros que podem auxiliar na compreensão deste assunto que vem à
tona de quatro em quatro anos. Boa iniciativa que, além de incentivar a leitura,
auxilia principalmente os jovens que vão às urnas no mês de outubro, muitas vezes
sem nem saber o que exatamente estão fazendo lá.

Atitudes em foco

O jornal A Notícia não apresentou nenhuma manchete ou editorial sobre as
eleições no período analisado. Com tratamento gráfico diferente, o caderno “Eleições
2006” aborda o assunto com notícias, opinião e conteúdo útil aos leitores. Além
disso, o periódico acompanhou a agenda dos candidatos nas eleições estaduais e
federais deste ano.

As edições analisadas informaram como são conduzidas as campanhas dos
candidatos à Presidência, Governo do Estado, Câmara Federal e Assembléia
Legislativa em todas as regiões do estado. As estratégias utilizadas pelos partidos,
assim como as batalhas no horário eleitoral, foram destacadas. A atuação dos
governantes atuais foi mostrada e discutida nas matérias, com a pretensão de orientar
os eleitores.

Sobre o debate ocorrido em Balneário Camboriú entre os candidatos a
governador, foram ressaltadas as hostilidades que os participantes trocaram. Como
um ajuda aos eleitores na tomada de decisão, o jornal trouxe os nomes dos envolvidos
em atividades ilegais e os cassados, publicadios num box em 05/09.

Idéia de Grupo

Publicada em todos os veículos do grupo, inclusive o Diário Catarinense e o
Jornal de Santa Catarina, a “Opinião RBS” relacionou em três dias, fatos políticos
com eleições. O primeiro, “Teia de Corrupção” (4/9), tratou da CPI das Sanguessugas
e as ligações e os cuidados que os eleitores devem tomar para a decisão. Depois,
em “Ajuste de Contas” (5/9), discutiu as ações dos presidenciáveis e o que podem
significar seus atos nessa época. E por último, em “A abertura do voto”, o Grupo
advertiu os eleitores para não se “iludirem” com essas ações dos candidatos.
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Edição 99 - 18/09/2006

Colunas politicamente sociais

O papel dos colunistas é trazer análise, opinião e os desdobramentos dos
fatos que são notícia. Aqueles que assinam espaços políticos têm um papel
primordial neste período eleitoral, já que com suas informações privilegiadas podem
contextualizar melhor os acontecimentos para seus leitores. Entretanto, é preciso
ter cuidado, para que essas seções não se tornem uma versão engravatada das
colunas sociais.

Este Monitor de Mídia acompanhou, no período de 7 a 14 de setembro, os
colunistas políticos dos principais jornais catarinenses: Cláudio Prisco, de A Notícia;
Fabian Lemos, do Diário Catarinense; e Moacir Pereira, que assina para o Jornal
de Santa Catarina e o Diário Catarinense.

Política também é cultura

Neste período eleitoral, a seção “Canal Aberto” do jornal A Notícia, assinada
por Cláudio Prisco, esteve inserida no caderno especial “Eleições 2006”. Nas edições
analisadas, a coluna ganhou o espaço de meia página de segunda a sábado e dividiu
espaço com “Na boca da Urna” que trazia sugestões de filmes e livros relacionados
à política.

No domingo, cada coluna ganhou página inteira. Além disso, ambas foram
preenchidas com citações de candidatos e de figuras importantes. As indicações e
informações complementares foram um instrumento útil aos leitores, que com elas
poderiam se aprofundar no mundo da política. Sobre o desenrolar das campanhas,
nada de grande destaque.

Durante todo o período analisado, Cláudio Prisco focou em sua coluna o caráter
estadual das eleições, mais detidamente nas majoritárias. No espaço, não se
aprofundou em assuntos referentes a deputados e senadores. O que mais se viu
foram os candidatos ao governo e suas ações, além das habituais brigas de partidos,
como se fosse uma coluna social de fofocas políticas. Também tratou da campanha
dos presidenciáveis, sempre relacionando com o desdobramento local.

Artimanhas no discurso destacam coluna

O espaço voltado à política no Diário Catarinense foi o “Informe político”,
assinado por Fabian Lemos, que, no período analisado, teve como interino (substituto
do colunista titular, por tempo determinado) René Müller. A coluna diária trouxe
em média nove pequenas notas, em quatro seções fixas.

O texto foi apresentado de forma simplificada, num caráter popular, e fez com
que o espaço ganhasse um ar de coluna social da política. Prova disso foram notas
em tom de desavenças e “mexericos”.
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O espaço publicou também a agenda dos candidatos e informações sobre os
eventos dos quais os políticos participaram. Além disso, comentários em tom de
ironia desafiaram e criticaram os políticos de todos os partidos, trazendo ao “Informe
político”, um tom pretensamente polêmico.

Narração do jogo político

Moacir Pereira, colunista do Jornal de Santa Catarina e do Diário Catarinense,
apresentou com uma linguagem formal e descritiva a agenda de candidatos,
principalmente de presidentes e de governadores, bem como relembrou as
propostas de políticos. Ele também inseriu sua opinião discretamente, quando fez
comparações do período atual com o da pré-independência e a postura de alguns
candidatos e partidos, como a de José Fritsch, caracterizado pelas críticas ao governo
atual.

Além disso, tratou da movimentação do PSDB e de aliados em Santa Catarina
para dar maior visibilidade à campanha de Alckmin. O colunista frisou várias vezes
que Lula é a esperança do PT, no sentido de vincular sua imagem, para que o
candidato a governador José Fritsh e a candidata à senadora Luci Choinacki subam
nas pesquisas.

E as pesquisas estaduais...

Na edição de domingo, 10/09, A Notícia apresentou a matéria “Os 11 campeões
de pesquisas”. Nela, havia pesquisas que mostravam a vitória, em primeiro turno,
dos candidatos ao governo estadual do país, realizada pelo IBOPE. No mesmo dia
e durante o período analisado, os demais jornais, Diário Catarinense e Jornal de
Santa Catarina, não apresentaram pesquisas. Fato que chama a atenção, pois os
números da pesquisa estadual são de interesse público, principalmente pela
proximidade com os (e)leitores.

***

Dia da Independência

Sem motivos para comemorar

No Dia da Independência do Brasil, A Notícia homenageou a data com discreto
filete em verde e amarelo em sua capa. Não só na imagem, mas no conteúdo, dedicou
o editorial “O destino da pátria” ao dia, em que relacionou a data com a proximidade
das eleições e com o verdadeiro quadro de independência do país.

Em “Destaque”, o jornal dedicou duas páginas sobre os acontecimentos
alusivos ao dia. Além dos habituais desfiles e passeatas, o foco das matérias foi a
esperança brasileira comprometida pela corrupção no país. Com exemplos,
aproximou a realidade de hoje com os dizeres da independência de Dom Pedro,
além de depoimentos acerca dos desfiles atuais em forma de protesto.

Em busca do patriotismo

O Dia da Independência teve destaque no Diário Catarinense. A data foi tema
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da Reportagem Especial, em duas páginas, “Onde está o patriotismo?”. O texto
mostrou que a população da Capital não demonstrou a mesma emoção da Copa do
Mundo pelo país. Apelando mais para a cidadania do que ao patriotismo em si, o
periódico publicou a matéria “Parabéns aos brasileiros”, em que trouxe algumas
histórias de batalhas, honestidade e heroísmo de cidadãos brasileiros.

Para o jornal, mais pareceu é que o cidadão comum vinculou a data festiva ao
governo e não à história do país. Com os recentes escândalos políticos, essa ligação
pode ter desanimado os leitores, tirando parte do brilho da celebração. Esse detalhe
foi abordado na maioria das matérias em que houve depoimentos. Outro fato que
sustenta esta insatisfação foi a Opinião DC “Independência”. Nela, através de
críticas, observações e apontamentos dos problemas brasileiros, o periódico
manifestou a idéia de que “esta certamente não é a nação sonhada”.

Dia e cobertura tradicional

O Jornal de Santa Catarina deu um enfoque local para o Dia da Independência.
As matérias ficaram concentradas nas atrações e horários de atendimento em
Blumenau e nas cidades da região. Neste dia, não apresentou editorial, mas três
artigos fizeram reflexões acerca da data, sua importância nos dias de hoje e a questão
dos hinos, esquecidos pela maioria da população. Na contracapa, o periódico trouxe
o habitual “para entender o hino”, em que apresentou o Hino Nnacional e um box
explicando algumas palavras e expressões presentes na letra e não tão usuais hoje
em dia.
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Edição 100 - 25/09/2006

AN muda, mas ninguém sabe como

No final de agosto, o anúncio de que o Grupo RBS teria comprado o jornal A
Notícia chacoalhou o mercado catarinense de mídia. Durante anos, essa aquisição
foi apenas tema de diversos boatos que circularam na comunidade. Quando a compra
foi anunciada (muito discretamente, diga-se), muita gente se surpreendeu.

Entretanto, mais surpresa ainda causa o silêncio entre as empresas sobre o
avanço das negociações. Tecnicamente, a RBS assumiu a gestão do jornal de Joinville
no último dia 21 de setembro. Entretanto, o leitor não foi informado disso.

Discrição

Em 24 de agosto, a RBS lançou nota oficial em seu (htp://www.rbs.com.br)
informando a “integração” do jornal ao grupo. Segue a nota:

RBS encaminha negociação com o jornal A Notícia

Empresas definiram, no último dia 23 de agosto, a integração do jornal
catarinense ao Grupo RBS:

As empresas RBS Comunicações S.A. e A Notícia S.A Empresa Jornalística
concluíram, no dia 23 de agosto, os termos que viabilizarão – após a conclusão das
auditorias usuais neste tipo de operação – a integração do jornal A Notícia, de
Joinville/SC, à RBS.
Acordaram ainda que até 20 de setembro de 2006 serão elaborados os contratos
definitivos da operação. Uma vez concretizada a transação, a RBS assumirá em 21
de setembro a gestão da empresa A Notícia S.A Empresa Jornalística, quando
também anunciará seus planos de desenvolvimento para o jornal.
A Notícia, fundado em 24 de fevereiro de 1923, editado na cidade de Joinville/SC,
circula em 260 municípios catarinenses, com uma tiragem auditada pelo Instituto
Verificador de Circulação (IVC), em julho do corrente, de 32.111 exemplares/dia.

Discreto, o anúncio foi publicado no mesmo dia na edição do Diário Catarinense
que circulou na Grande Florianópolis. No mais, não se tratou do assunto. O colunista
Cacau Menezes mencionou o fato em sua participação no Jornal do Almoço, telejornal
que é veiculado na RBSTV em todo o estado. No jornal A Notícia, apenas uma
menção. A do colunista de Economia, Cláudio Loetz, em 25 de agosto na seção
Livre Mercado. O texto era descritivo e não foi além das informações da nota oficial
divulgada. Além disso, o “assédio da RBS sobre o tradicional veículo” foi o
argumento usado pelo articulista para justificar a negociação.

Pelo que se viu, a transferência do mais tradicional jornal joinvillense ao maior
grupo regional de mídia do país foi tratada de maneira protocolar, burocrática,
telegráfica.
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Silêncio

Este Monitor de Mídia acompanhou os três principais jornais catarinenses entre os
dias 24 de agosto e 21 de setembro. Este período é o apontado pelo Grupo RBS como o tempo
necessário para as auditorias internas que permitiriam a formalização da compra do novo
jornal. Nossa equipe acompanhou as edições de A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Diário
Catarinense e tentou localizar notas oficiais sobre a aquisição, artigos opinativos ou mesmo
editoriais dando conta aos leitores do negócio. Absolutamente, nada foi encontrado.

O silêncio das partes vem gerando uma série de outros boatos acerca dos rumos da
mídia catarinense. Fala-se em desativação do [wwwlink|www.an.com.br|Portal AN] (http:/
/www.an.com.br) por causa da sua incompatibilidade com o
[wwwlink|www.clicrbs.com.br|ClicRBS] (http://www.clicrbs.com.br), e nas últimas duas
semanas, o portal de Joinville chegou a ficar fora do ar em diversos momentos. À boca pequena,
fala-se em demissões na redação do jornal de Joinville, mas o Grupo RBS não anunciou seus
planos para A Notícia, como prometeu na nota de 24/08. Existe ainda muita apreensão no ar.

Mudanças no panorama?

Institucionalmente, apenas três organizações demonstraram preocupação com a aquisição do
jornal de Joinville pela RBS, o que poderia configurar uma espécie de monopólio da grande imprensa
catarinense: o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, a Federação Nacional dos Jornalistas e o
Ministério Público. No final de agosto, nota no site do sindicato informava que já havia discussões com
promotores públicos para avaliar a situação e talvez propor alguma ação na esfera judicial.

No final de agosto, a Federação Nacional dos Jornalistas ([wwwlink|www.fenaj.org.br|Fenaj])
manifestou publicamente sua preocupação com demissões de profissionais e a concentração dos meios
no estado.

Em 21 de setembro, a Fenaj, o sindicato e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação
(FNDC) realizaram um debate no curso de Jornalismo do Ielusc, em Joinville, discutindo a concentração
dos meios no estado.

Apesar desses esforços que contestam a incorporação do AN à RBS, quase inexistem chances de
mudanças no panorama do mercado.

Santa completa 35 anos

O Jornal de Santa Catarina fez aniversário no último dia 22: 35 anos de fundação. Segundo dados
do Grupo RBS, que controla o diário desde 1993, o maior jornal de Blumenau celebra a data com 42% de
crescimento em circulação, acumulado nos últimos três anos. Números do Instituto de Verificação de
Circulação (IVC) dão conta de que o Santa teve circulação diária de 18,7 mil exemplares em agosto
passado, distribuídos em 65 municípios. Conforme o Ibope, em junho, isso significaria aproximadamente
200 mil leitores diariamente.

Narcisismo

O Santa aproveita o momento e lança nova campanha publicitária cujo slogan será “O
jornal que faz o seu dia”. Na data do aniversário, o jornal chegou aos leitores numa edição especial
com caderno encartado de 24 páginas fazendo retrospectiva dos principais acontecimentos dos



M   NITOR DE MÍDIA - DIAGNÓSTICOS411

últimos 35 anos.

Na primeira página do jornal, a imagem de um bolo de aniversário e a chamada voltada
para o próprio umbigo: “Muitos anos de vida”. Sem contar, é claro, que a capa deixou de ser a
vitrine dos acontecimentos do dia anterior para se tornar uma espécie de espelho de Narciso. Para
quem não se lembra, a lenda conta que o belo Narciso se apaixonou pela própria imagem refletida
num lago e nele se atirou, morrendo afogado.

Números do Santa

Periodicidade: segunda-feira a sábado

Exemplares comercializados: 18.795 exemplares/dia (IVC - agosto/06)

Distribuição: 65 municípios em Santa Catarina

Cadernos: 8 - Lazer (segunda a sexta), Vida (segunda), Viagem (terça), Casa
& Cia (quarta), Sobre Rodas (quinta), Gastronomia (sexta), Viver - A Revista do
Santa e TV + Show (sábado)

Colunistas: 20

Jornalistas: 47

Sucursais: Itajaí, Brusque e Rio do Sul

Fundação: 22 de setembro de 1971

Tabloidização: desde 22 de setembro de 2004

(Fonte: Grupo RBS)

 Os bingos, novamente

Em 20 de setembro, os jornais catarinenses dedicaram espaço a uma nota da Associação
Catarinense de Bingos (ACBINGO). Nele, estampada na capa de todos os periódicos, havia a
versão dos empresários dos bingos em relação ao fechamento dos estabelecimentos no Estado.
Nesse informe foi contestada e considerada “arbitrária” a ação do Ministério Público Federal e
Estadual.

No mesmo dia, o Diário Catarinense destacou o caso em “Funcionários protestam e
empresários pressionam”. A matéria mostrou a manifestação de 1500 funcionários em
Florianópolis, com destaque ao Secretário de Coordenação e Articulação, Ivo Carminatti. De
caráter descritivo, a matéria apenas detalhou os passos dos envolvidos.

O que mais chamou a atenção foi o fato de não haver uma opinião formal e
formada dos jornais sobre o caso. Com um assunto dessas proporções seria
interessante uma maior contextualização do caso.


