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Lula recebe Cloaca e outros amigos no Planalto
Avesso a entrevistas, presidente abre agenda para falar a blogueiros chapas-brancas no palácio

● BRASÍLIA. Na primeira entrevista
que o presidente Lula concedeu só
para blogueiros, o Palácio do Planalto
deu preferência a um grupo que alega
representar “blogs progressistas”.
Boa parte deles aderiu a uma nova
classificação e recentemente se pro-
clamou como a turma dos “blogs su-
jos”. Dizem ser uma homenagem ao
tucano José Serra, que assim os teria
classificado durante a eleição. Na en-
trevista de ontem, Lula, assim como
fazem esses blogueiros, elegeu a
grande imprensa como alvo princi-
pal. E não poupou críticas aos jornais
brasileiros que, segundo ele, torce-
ram contra seu governo.

Entre os convidados para o bate-pa-
po, transmitido ao vivo pelo Blog do
Planalto, havia os que usam a internet
para uma espécie de guerra santa con-
tra a cobertura das grandes empresas
de comunicação. O Cloaca News, por
exemplo, avisa, logo na capa, que pu-
blica “as últimas do jornalismo de es-
goto e dos coliformes da imprensa gol-
pista”. E diz que tem a seguinte mis-
são: “Desmascarar a máfia midiática
que infesta nosso país”.

No encontro com o presidente, a
assessoria apresentou o representan-
te do blog, William Barros, como o
“Senhor Cloaca”. E foi assim que Lula
se dirigiu a ele: “Senhor Cloaca”.

No blog, há textos com ataques a to-
dos que fazem críticas ao governo. Os
artigos sobre Lula têm principalmente
referências elogiosas a entrevistas da-
das no exterior. Há também um texto
da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) com críticas ao go-
verno. O blog fala que a CNBB liberou
bispos para “esculhambarem” o go-
verno, mas depois não assumiu. O
Cloaca resume o caso no título: “Vão
arder no mármore do inferno”.

Durante a campanha, logo após o
episódio em que Serra foi atingido por
um objeto, o blog postou vários textos
ironizando o poder de fogo de uma bo-
linha de papel. E até incluiu uma ficha
do Dops da Bolinha, numa referência à
suposta ficha da presidente eleita, Dil-
ma Rousseff, publicada na imprensa.

Entre os convidados havia ainda o
Blog do Miro, de Altamiro Borges, que
diz ter montado na internet “uma trin-

cheira contra a ditadura midiática”. Ele
reproduziu no blog e-mail que circulou
na internet com o título: “45 razões pa-
ra não votar em Serra”. Também par-
ticiparam da entrevista Altino Macha-
do (Blog do Altino), Maria Flor (Blog
da Maria Flor), Eduardo Guimarães
(Cidadania), Leandro Fortes (Brasília,
Eu Vi), Pierre Lucena (Acerto de Con-
tas), Renato Rovai (Blog do Rovai), Ro-
drigo Vianna (Escrevinhador) e Túlio
Vianna (Blog do Túlio Vianna).

Lula pediu a um assessor para
identificar os blogueiros antes de ca-
da pergunta. Rovai explicou que a en-
trevista foi pedida em agosto, durante
o I Encontro de Blogueiros Progres-
sistas, em São Paulo. Foram escolhi-
dos dez para participar do encontro.

— É a primeira vez que um presi-
dente recebe a blogosfera no Palá-
cio do Planalto. Isso sinaliza um ou-
tro momento no contexto midiático
nacional — elogiou o jornalista.

A partir dali, o encontro se transfor-
mou numa trincheira de um dos mais
duros ataques do presidente à impren-
sa. Estimulado pelos blogueiros, Lula
criticou a cobertura da mídia. Disse
que o setor precisa de regras de atua-
ção e defendeu restrições ao capital

externo no controle de empresas de
comunicação. Segundo ele, regulação
não é crime; censura é que é crime:

— Tenho problemas, são públicos,
na minha relação com o que vocês
chamam agora de mídia antiga. De vez
em quando eu digo que vou ter orgu-
lho de ter terminado meu mandato
sem ter almoçado em nenhum jornal,
em nenhuma revista, em nenhum ca-
nal de televisão. Não precisei almoçar,
não precisei jantar para poder sobre-
viver. Sei que durante muito tempo
eles torceram para me derrotar. Mas
eu sei que sou o resultado da liberda-
de de imprensa nesse país.

Lula apontou o dia do acidente com
o avião da TAM, em SP, como o mais
triste dos 8 anos de governo. Críticos
responsabilizaram a fiscalização das
condições da pista — e portanto, o go-
verno — pelo acidente.

— O dia em que sofri mais foi no aci-
dente do avião da TAM em Congonhas.
Nunca vi tanta leviandade... Foi o dia
mais nervoso da minha vida. Não que-
ro que isso se repita — disse Lula.

Segundo ele, o governo deve prepa-
rar um projeto até o fim do ano para
que Dilma encaminhe ao Congresso.
Lula sustenta que é necessário criar

mecanismos que permitam a punição
de autores de denúncias falsas.

Mesmo com críticas à imprensa, o
presidente defendeu o controle exter-
no do capital estrangeiro no setor. Ho-
je, estrangeiros podem controlar, no
máximo, 30% de uma empresa de co-
municação. Dirigentes de emissoras de
rádio e TV reclamam que a regra não
está sendo cumprida. Empresários es-
trangeiros estariam assumindo o con-
trole de portais que fazem papel de jor-
nal, rádio e TV. Para Lula, é importante
deixar as regras ainda mais claras:

— Acho que é diferente ser dono de
um banco e ser dono de um meio de
comunicação. Acho que nós precisa-
mos ter claro que um trabalha com o
bolso e outro trabalha com a cabeça
das pessoas. Então eu acho que a gen-
te precisa ter um certo controle da par-
ticipação de estrangeiros sim. A gente
não pode abrir mão do controle.

Lula voltou a criticar duramente Ser-
ra por supostamente simular ter sido
gravemente ferido no Rio. O presiden-
te disse que perdeu três eleições e que
poderia ter perdido cinco, mas jamais
teria coragem de fazer aquela cena.

— O Serra tem que pedir descul-
pa para o povo brasileiro — disse.

O P I N I Ã O
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● A SUPOSTA entrevista
concedida pelo presidente
Lula aos chamados “blo-
gueiros progressistas” —
seja lá o que isso signifique
— é mais uma demonstra-
ção de que governante
gosta mesmo é de elogio.

TANTO QUE até blog apó-
crifo esteve representa-
do no encontro com Lula.
É para o livro de ineditis-
mos do Guinness: pela
primeira vez, um pseudô-
nimo participou de uma
entrevista coletiva. Me-
lhor, de um convescote
entre o “Nosso Guia” e
seus fieis seguidores e
súditos. Nada a ver com o
jornalismo.

Ricardo Stuckert/PR

CONFRATERNIZAÇÃO: em clima de tietagem, o presidente Lula posa com blogueiros simpáticos ao governo, que o entrevistaram ontem no Palácio do Planalto

STF: Receita
pode quebrar
sigilo bancário
Decisão permite o
acesso a dados sem a
autorização da Justiça
● BRASÍLIA. Por seis votos a qua-
tro, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem que a Re-
ceita Federal pode pedir direta-
mente aos bancos dados sigilo-
sos de pessoas físicas e jurídi-
cas, sem a necessidade de auto-
rização prévia do Poder Judiciá-
rio. Na prática, o tribunal asse-
gurou um direito que a Receita
já tinha desde 2001, quando foi
editada a Lei Complementar 105,
que permite a quebra de sigilo
bancário a todos os agentes fis-
cais da União, estados e municí-
pios sem recorrer à Justiça, des-
de que tenha sido aberto um
processo administrativo justifi-
cando tal ação. O vazamento de
informações continua proibido.

A lei foi contestada na Justiça
pela empresa GVA Indústria e
Comércio. O ministro Marco Au-
rélio Mello havia concedido limi-
nar à empresa, com base no ar-
tigo 5o- da Constituição. O texto
prevê que a inviolabilidade do
sigilo é uma garantia que só po-
de ser quebrada por ordem ju-
dicial. A liminar estava em vigor
desde julho de 2003.

Votaram a favor do direito da
Receita os ministros Joaquim
Barbosa, Ellen Gracie, Cármen
Lúcia, Gilmar Mendes e Dias
Toffoli. Além de Marco Aurélio,
foram contra os ministros Cel-
so de Mello, Cezar Peluso e Ri-
cardo Lewandowski.

Celso de Mello disse que a pri-
vacidade e a intimidade das pes-
soas são indevassáveis. E ape-
nas o Judiciário deveria, em ca-
sos excepcionais, permitir o
acesso a dados. Já Gilmar Men-
des, que votou a favor da Recei-
ta, o direito do sigilo não é ab-
soluto; há tensão entre os inte-
resses do indivíduo e da coleti-
vidade em torno do conheci-
mento de dados relevantes. ■

Temer: PEC dos
policiais é entrave
para votações
Governadores contra
a medida querem que
pauta seja liberada
● BRASÍLIA. O presidente da Câ-
mara, Michel Temer (PMDB-SP),
vice-presidente eleito, admitiu
ontem dificuldades para reto-
mar as votações na Câmara sem
que seja apreciada também a
PEC 300, que trata da criação de
um piso nacional para policiais
civis e militares. Anteontem, go-
vernadores eleitos fizeram um
apelo para que a medida não se-
ja votada. Mas eles querem que
a pauta seja liberada para a vo-
tação de duas propostas: as que
prorrogam o mecanismo da Lei
Kandir e o Fundo Nacional de
Combate à Pobreza.

A pressão pela aprovação da
PEC 300 ainda é grande. Os líde-
res da base aliada, entre eles o
líder do governo na Câmara,
Cândido Vaccarezza (PT-SP), ten-
tam uma solução para o impas-
se. Uma das ideias é incluir a vo-
tação da legalização dos bingos
para atrair os defensores da PEC
300, como o PDT. Mas o líder do
PMDB, Henrique Eduardo Alves
(RN), disse que isso não basta,
sendo preciso encontrar “uma
saída política para os policiais”.
Segundo Temer, é possível tentar
votar o Fundo da Pobreza, mas
correndo riscos, inclusive o de
aprovação da PEC 300. ■

Serra alerta sobre ‘herança adversa’
Ex-governador critica Lula e prevê problemas para Dilma na economia

Adriana Vasconcelos

● BRASÍLIA. Em sua primeira apa-
rição pública após a derrota so-
frida na disputa presidencial, o
ex-governador José Serra
(PSDB) fez ontem uma advertên-
cia sobre a “herança adversa”
deixada pelo governo Lula para
sua sucessora, Dilma Rousseff,
na área econômica. Para Serra, o
presidente Lula, em vez de ten-
tar melhorar esse quadro de in-
flação em alta, taxa de câmbio
supervalorizada, contas fiscais
maquiadas e atividade econômi-
ca em desaceleração, optou por
continuar em campanha, já de
olho na sucessão de 2014.

— Estou assombrado como
um presidente da República,
que devia estar governando o
país, continue fazendo campa-
nha. É o que, aparentemente,
mais Lula sabe fazer na vida:
campanha e mentir. Em vez de
trabalhar para criar melhores
condições para sua sucessora
no Brasil, ele continua fazendo
campanha e absurdos, como o
projeto do trem-bala, que é uma
das maiores fraudes em matéria
de obras públicas que o Brasil
assistiu e que eu espero que não
se realize — disparou Serra, du-
rante uma visita ao Senado.

Serra preferiu não opinar so-
bre os primeiros nomes confir-
mados para a futura equipe eco-

nômica, mas fez questão de en-
fatizar que eles terão “um nó di-
fícil de desatar” pela frente.

— Quero registrar que a he-
rança que se deixa para o novo
governo é adversa. Inflação para
cima, produção desacelerando,
taxa de câmbio supervalorizada,
o déficit em conta corrente é o
segundo maior do mundo, ou se-
ja, uma economia repleta de de-
sequilíbrio e contas fiscais ma-
quiadas. É o legado deixado por
Lula. Não sei se é maldita, mas é
uma herança muito adversa.

O candidato derrotado do
PSDB rebateu ainda pontos da
entrevista concedida ontem por

Lula a um grupo de blogueiros
que ajudaram na campanha de
Dilma. A começar pela declara-
ção de Lula de que ele deveria
pedir desculpas ao país pelo
episódio da bolinha de papel:

— Se alguém deve (descul-
pas) é o presidente Lula, por-
que, como foi comprovado, foi
um outro objeto atirado em mim
e isso, inclusive, está filmado. E
o presidente Lula sabe disso.
Acontece que o presidente Lula
não perde o costume, continua
fazendo campanha e talvez já te-
nha começado sua campanha
para 2014 e dizendo mentiras.

Serra também rebateu as

acusações de Lula de que teria
explorado o acidente da TAM,
ocorrido em São Paulo:

— Como governador fui ao lo-
cal me solidarizar com os fami-
liares e estimular policiais e
bombeiros. Já o presidente Lula
sumiu do mapa nas primeiras
horas, evitou dar entrevistas e
desapareceu. O comentário é
mal educado e raivoso.

Sarney, Collor, Marina e
Ideli evitam cumprimentá-lo

Serra reuniu-se com parla-
mentares de oposição e foi ao
plenário do Senado, onde o pre-
sidente da Casa, José Sarney
(PMDB-AP) ignorou sua presen-
ça. Coube ao líder do DEM, se-
nador José Agripino (RN), anun-
ciar a chegada de Serra. Sarney
limitou-se a ouvir o colega, inter-
rompendo-o para anunciar o re-
sultado de uma votação.

O ex-presidente Fernando
Collor evitou cumprimentar Ser-
ra. Ele e Sarney foram aponta-
dos pela campanha tucana co-
mo aliados indesejados de Dil-
ma. A senadora Marina Silva
(PV) também deixou o plenário
sem cumprimentá-lo. A líder do
governo no Congresso, senado-
ra Ideli Salvatti (PT-SC), fez care-
ta e se levantou da bancada ao
perceber a presença de Serra,
que evitou responder se preten-
de ser candidato novamente. ■

André Coelho

JOSÉ SERRA brinca de fotografar jornalistas na visita ao Senado

CORREÇÃO

● Diferentemente do que O GLOBO publicou na edição de
ontem, a ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Fede-
ral, não julgou a ação de reparação de danos da família de
João Goulart contra os Estados Unidos. O que a ministra
julgou foi uma reclamação constitucional que tinha o ob-
jetivo de impedir a intimação do embaixador americano.

Não há entre a sentença judicial e a arbitral diferença alguma, porque
ambas julgam conflitos de interesses de direito disponíveis. Só que a
arbitral não está sujeita a recurso algum e a judicial, sujeita a vários!

Maiores esclarecimentos pessoalmente.
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