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COLUNA DO HERÓDOTO

O público espera que os 

jornalistas saibam que 

a sua mais importante 

obrigação é a verdade

Realmente ela não é abso-
luta, difere do entendi-
mento de cada um, mas 

pressupõe que todos estejam 
imbuídos da boa fé. No clássico 
futebolístico  do fi nal de sema-
na, disputado entre os barri-
gudos contra os magrelas do 
que sobrou da redação nestes 
tempos de tecnologia, a falta na 
entrada da  grande área pode 
ser narrada como um pênalti 
por um e como uma catimba 
por outro jornalista presentes 
na cobertura da peleja. 

Em um episódio tão impor-
tante como esse o público 
fi scaliza a mídia e se os pro-
fi ssionais de imprensa para 
saber se se apoiaram em fatos e 
verifi cações, devidamente con-
textualizados, se o interesse 
público que está em jogo, se há  
justiça com os protagonistas 
e ufa.... transparência. Não se 
admite que jornalista cubra 
o jogo vestido com a camisa 
de um dos pugnantes. Afi nal, 
diz o proprietário da chácara 
Mahayana, a mulher de Cesar 
não basta ser honesta.

Os jornalistas sabem que 
as palavras que funcionam na 
comunicação não são as que ele 
escreve, mas o que o venerá-
vel público entende. Por isso 
capricham em tentar entender 
como age, pensa  quais são os 
interesses e os sonhos  do seu  
público alvo. Não julgam os 
jogadores da pelada pelo que 
pensa o adversário, o coro da 
torcida pela mãe do árbitro, do 
estado do gramado, da rainha 
da bateria na arquibancada  
e outros protagonistas do 
espetáculo. 

Julgam pelo que fazem os 
bravos jogadores  em campo. 
Avaliam se todos atuam de 
uma maneira limpa ou não, se 
respeitam ou não o código de 
ética do time que jogam ainda 
que os craques em campo sa-
bem que, eticamente, cada um 

representa a si mesmo. Mas não 
custa lembrar que há limites 
tanto na profi ssão como nas 
jogadas perigosas na boca do 
gol, uma vez que o fantasma 
dos sete a um contra a Alema-
nha ainda teima em vagar entre 
uma e outra árvore da reserva 
fl orestal protegida. 

A torcida que superlota as 
beiradas do campinho de futsal 
do sítio de fi nal de semana, 
não perdoa ninguém. Nem 
jogadores, nem o árbitro, nem 
os jornalistas que cobrem a 
porfi a. Estes são vaiados e 
muitas vezes ganham apelidos 
inusitados. Uns se revoltam, 
afi nal estão lá exercendo a sa-
cro santa profi ssão de informar 
aos demais convidados para a 
reunião, e que pilotam as cos-
telas na churrasqueira, o que 
acontece no futebol. 

Não se conformam que na 
esfera pública não donos nem 
da própria imagem, e para 
atenuar a polêmica tomam 
mais uma geladinha. Esque-
cem que alguns derrapam no 
sensacionalismo e exageram 
ora na furada do centro avante 
na cara do gol, ora na entrada 
violenta que o zagueiro deu no 
ponta direita. 

O fato é que com o advento 
do zapzap os jornalistas per-
deram o controle do que se 
passa em campo e um monte 
de penetras também publicam 
lances da partida e todos os 
que aproveitam a festa de fi nal 
de semana percebem aquele 
barulhinho que avisa que 
chegou uma nova mensagem. 
Essa miríade de informações, 
versões, opiniões, tudo com 
foto e vídeo só esquentam 
o ambiente. Felizmente, fe-
cham-se as cortinas e termina o 
espetáculo, minha gente, como 
dizia o Fiori. 

Todos, jogadores, torcedo-
res, jornalistas e penetras se 
juntam em uma verdadeira 
batucada brasileira onde o 
mestre sala é o Tio Sam que 
toca uma frigideira.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)
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Heródoto Barbeiro (*)

A mulher de Cesar

Carnaval no Rio terá 
31,8 mil banheiros 
móveis

A prefeitura do Rio de Janeiro 
apresentou o esquema operacional 
para o carnaval de rua deste ano. 
Serão 451 blocos que farão 578 
desfi les pelas ruas da cidade. A 
expectativa da Riotur é que 1,1 
milhão de turistas venham para a 
cidade no carnaval, injetando cerca 
de R$ 3 bilhões na economia. A es-
timativa é que a ocupação hoteleira 
na capital chegue a 80%.

A operação de trânsito contará com 
900 agentes, entre controladores da 
CET-Rio e guardas municipais, com 
apoio de 60 carros e 50 motocicletas, 
que trabalharão para manter a fl uidez 
do tráfego, coibir o estacionamento 
irregular, ordenar os cruzamentos e 
orientar os pedestres. O diretor da 
CET-Rio, Joaquim Diniz, disse que a 
operação lembra uma “mini Olimpí-
ada”, por causa da mobilização e dos 
recursos empenhados. 

A Secretaria Municipal de Saúde 
vai reforçar a equipe para o atendi-
mento pré-hospitalar nas áreas de 
maior concentração de público du-
rante a programação do carnaval de 
rua na cidade. Quatro postos serão 
montados: dois no Centro, um em 
Copacabana e outro em Ipanema/
Leblon. Os pontos de atendimento 
médico funcionarão nos dias de 
desfi les previstos no calendário 
ofi cial de blocos da cidade.

O presidente da Riotur, Marcelo 
Alves, ressaltou que a preocupação 
é gerar conforto e informação para 
os foliões (ABr).

Eike ‘vai se 
entregar’ o mais 
rápido possível

O advogado do empresário 
Eike Batista afi rmou ontem 
(26) que seu cliente pretende 
se entregar à Justiça o mais bre-
ve possível. Fernando Martins 
informou que o empresário está 
em Nova York, onde participa 
de reuniões de negócio. “Esta-
mos em contato com a Polícia 
Federal e o Ministério Público 
Federal, e a intenção dele é co-
operar com esses órgãos, como 
sempre cooperou, e retornar o 
mais rápido possível”, disse o 
advogado.

A Justiça expediu mandado 
de prisão preventiva contra 
Eike e mais oito pessoas acu-
sadas de desvio de dinheiro 
de obras públicas, corrupção 
ativa, passiva e organização 
criminosa. Entre as prisões, 
está a do ex-governador Sérgio 
Cabral, que já está detido no 
Complexo Penitenciário de Ge-
ricinó, no Rio. Policiais federais 
também cumpriram mandado 
de busca e apreensão na casa 
do empresário.

A defesa de Eike ainda não 
se posicionou sobre as acusa-
ções do MPF, que motivaram o 
pedido de prisão. O advogado 
também afi rmou que os docu-
mentos estão sendo analisados 
e que um posicionamento deve 
ser emitido por meio de nota à 
imprensa. O mandado de prisão 
está incluído na Operação Efi -
ciência, que é desdobramento 
da Operação Calicute. As inves-
tigações fazem parte da força-
tarefa da Operação Lava Jato 
no Rio de Janeiro (ABr).

Diante do surto de febre amare-
la, o Ministério da Saúde decidiu 
reforçar a distribuição da vacina 
contra a doença em 11,5 milhões 
de doses. Este ano, 5,5 milhões 
de vacinas já foram repassadas 
aos estados. Em anos em que não 
houve surto, foram distribuídas 
entre 800 mil e 1 milhão de doses 
do imunizante em todo o país, 
segundo a coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imunizações, 
Carla Domingues.

Com 70 casos confi rmados da 
doença, o número de infectados 
pela febre amarela no Brasil em 
2017 já ultrapassou em menos 
de um mês os casos registrados 
na última grande ocorrência da 
doença no país, entre 2007 e 
2008, quando 48 pessoas foram 
contaminadas pelo vírus. Em 
2007, a doença se alastrou por 
nove estados, incluindo os da 
Região Sul. Este ano, até agora, 
o surto está concentrado em 
Minas Gerais, com casos regis-
trados também na Bahia, São 
Paulo e Espírito Santo.

Das 11,5 milhões de doses 
adicionais da vacina, 6 milhões 

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 

Adeilson Cavalcanti.

Um estudo do Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM), 
realizado a pedido da Secre-
taria Municipal de Habitação 
da Prefeitura de São Paulo, 
revelou que o número de 
favelas, de domicílios e de mo-
radores nessas áreas cresceu 
“moderadamente” entre 2000 
e 2010, mas a taxas maiores 
do que o restante da cidade. 
No total, 11% da população 
de São Paulo ainda vive em 
favelas. O estudo quantifi cou 
o número de moradores em 
favelas e em loteamentos ir-
regulares no município de São 
Paulo, tomando como base de 
comparação principalmente os 
censos populacionais de 2000 e 
2010, entre outros dados. 

Nesse período, o número 
de favelas na capital paulista 
cresceu de 2.018 para 2.098, 
assim como o número de 
domicílios, de 291.983 para 
361.831, e de moradores em 
áreas de favela, de 1.172.043 
para 1.307.152. “Esse resul-
tado é compatível com os 
processos de verticalização 
e com a consolidação do 
“padrão alvenaria que hoje de-
senha a paisagem das favelas 
paulistas”, diz Eduardo Cesar 
Marques, pesquisador do CEM 
e coordenador do estudo. 
“E é igualmente compatível 
com a redução do tamanho 
das famílias que atualmente 
se observa no conjunto da 
população brasileira”.

O estudo também constatou 
que, entre 2000 e 2010, as 

Estudo do CEM, realizado por meio de contrato com

a Secretaria Municipal de Habitação, tomou

como base o período 2000 a 2010.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

Fa
ve

la
 S

an
 R

em
o/

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Dentro dessa faixa etária, 
o sexo masculino repre-
senta a maioria (71,6%) 

de vítimas em potencial, e o 
principal golpe cometido é o 
roubo de identidade para fi rmar 
negócios ou obter crédito.

A pesquisa usou como base 
um grupo de pessoas com 
alta propensão a ser vítima de 
fraude, conforme o banco de 
dados da instituição. Os dados 
mostram que o público entre 
25 e 59 anos é o principal alvo 
(49,9%), à frente, inclusive, dos 
idosos (43,3%). No entanto, foi 
entre as pessoas acima de 60 
anos que a prática desse tipo 
de crime mais cresceu. Em 
terceiro lugar como vítima de 
fraudadores está o grupo que 
reúne jovens de até 24 anos 
(4,9%).

Para o especialista em pre-
venção a fraudes da Serasa, 
Daniel Nascimento, o aumento 
dos crimes contra idosos se 
explica pelo fato de que esse é 

É importante nunca perder de vista documentos,

cartão de crédito e folhas de cheque.
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Cresce número de idosos com 
alto risco de sofrer fraude no país
Estudo divulgado ontem (26) pela Serasa Experian revela que o percentual de idosos com chance de 
ser vítima de fraudes no país cresceu de 36,5%, no primeiro semestre de 2014, para 43,6%, no mesmo 
período de 2016

na região Sudeste do país são 
os principais alvos dos frauda-
dores, porque pessoas dentro 
dessa faixa etária estão econo-
micamente mais ativas: “Esse 
perfi l se encaixa no grupo que 
normalmente busca pequenos 
fi nanciamentos para a compra 
de itens como eletrônicos e 
eletrodomésticos”.

Para evitar cair em fraudes, 
o especialista alerta que é im-
portante nunca perder de vista 
documentos, cartão de crédito 
e folhas de cheque e recomenda 
que, ao sair na rua, a pessoa leve 
apenas documentos necessá-
rios. Outro cuidado importante 
é não repassar informações 
sobre documentos e dados 
pessoas por telefone, mesmo 
que o atendente tenha alguns 
dados reais da pessoa. Em 
casos envolvendo chamadas 
por telefone, a recomendação 
de Nascimento é buscar um 
telefone ofi cial da empresa e 
retornar a ligação (ABr).

um público que tem mais difi -
culdade em realizar operações 
bancárias e se adaptar ao uso 
da tecnologia empregada em 
caixas eletrônicos. “Além disso, 
o homem é mais visado porque, 
na maior parte das fraudes 
com documentos, o criminoso 

também é do sexo masculino e 
precisará, em algum momento, 
se passar pela vítima”, disse.

Ainda de acordo com o es-
tudo, dentro do elevado grau 
de risco, homens com idade 
entre 25 e 59 anos, renda entre 
R$ 850 e R$ 1.075 e residentes 

População em favelas paulistanas cresce 
mais do que no restante da cidade

condições sociais e urbanas 
no município como um todo 
melhoraram, apesar de o acesso 
a redes de esgotos ainda se 
constituir no indicador mais 
precário. “Mas as diferenças 
entre favelas e no interior de 
grandes favelas ainda são muito 
fortes”, constatou Marques. A 
população residente em favelas 
foi classifi cada em cinco grupos 
com características distintas: 
os quatro primeiros vivem em 
favelas que têm condições entre 
boas e ótimas, e um grupo de 
pessoas, morador de 84 favelas, 
tem condições muito precárias, 
sobretudo de infraestrutura.

Com relação aos loteamentos, 
em 2010 foram encontrados 
1.719.473 pessoas e 605.707 do-
micílios com condições sociais 
e urbanas intermediárias entre 
as condições das favelas e as 

do município. Os loteamentos 
também foram classifi cados 
em dois tipos: o primeiro, 
com infraestrutura quase 
completa, e o segundo, com 
acesso precário, por exemplo, 
a esgotamento sanitário (244 
loteamentos, no universo de 
1.559).

Marques sublinha que, por 
cobrir o período de 2000 a 
2010, esses resultados não 
registram os efeitos de dois 
processos recentes “impor-
tantes”: o programa Minha 
Casa, Minha Vida, criado pelo 
governo federal em 2009, que, 
segundo ele, construiu em 
torno de 120 mil moradias 
em São Paulo e, desde 2015, 
o desemprego e a redução de 
renda que podem ter “refor-
çado” a favelização (Claudia 
Izique/Ag. FAPESP).  

Febre amarela: distribuição de vacina
terá 11,5 milhões de doses

serão entregues nos próximos 
dias e 5,5 milhões serão distri-
buídos conforme a necessidade 
dos estados. Minas Gerais, que 
concentra o maior número de 
casos e de mortes pela doença 
até agora, recebeu pelo menos 
2,9 milhões de doses. A es-
tratégia do governo federal é 
bloquear o avanço da doença 
vacinando a população das 
regiões vizinhas a Minas.

O Espírito Santo, que não esta-
va incluído na área de recomen-
dação da vacina, passou a ter 37 
municípios com indicação para a 
imunização depois de registrar 
22 casos suspeitos de febre 
amarela. O Rio de Janeiro não 
registrou casos de febre amarela 
em 2017, mas, por fazer divisa 
com Minas Gerais, passou a ter 
14 municípios na área de reco-
mendação da vacina (ABr).

As ligações feitas de telefone fi xo 
para celulares vão fi car mais caras a 
partir de próxima semana. A Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) autorizou as aperadoras 
a elevar a tarifa em média 1,33%. 
Para que os novos valores pos-
sam ser aplicados, as prestadoras 
devem dar ampla publicidade ao 
reajuste nas localidades de presta-
ção do serviço com antecedência 
mínima de dois dias. A Vivo poderá 
aumentar o valor das chamadas em 
2,28%, a Oi em 1,67%, a Sercomtel 
em 1,35%, a Claro em 0,88% e a 

Algar Telecom em 0,10%.
O valor da tarifa das chamadas 

de telefone fi xo para aparelhos de 
comunicação por rádio também so-
frerá reajuste. Neste caso, segundo 
a Anatel, a Vivo poderá aumentar o 
valor das chamadas em 2,28%, a Ser-
comtel em 1,35% e a Algar Telecom 
em 0,10% e a Oi em 1,03%. A agência 
reguladora não estabeleceu reajuste 
desse tipo de serviço para a Claro. 
Os reajustes serão aplicados apenas 
para as linhas do plano básico da te-
lefonia fi xa em chamadas locais ou de 
longa distância nacional (ABr).

Chamadas de fi xo para celular 
terão reajuste


