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COLUNA DO HERÓDOTO

As palavras existem 

para disfarçar o 

pensamento. 

Essa prática é usada  
consciente ou incons-
cientemente todos os 

dias e ganha maior dimensão 
quando é mostrada nas fotos 
e vídeos divulgadas na mídia 
e nas redes sociais. Políticos 
de todos os matizes paraticam 
esse comportamento todos os 
dias. O conteúdo das frases não 
é o que o autor está pensando 
nem sentindo, mas o que pode 
mostrar uma vez que  está 
agindo como um ator, como 
constatou o político francês 
Talleyrand. 

Uns o classifi cam de cínico, 
outros de patriota, mas o fato 
é que insistia que não apoia-
va governos, apoiava o país. 
Talvez por isso fi cou no poder 
tantos e tantos anos e serviu 
como um soldado da revolução, 
da república, da monarquia 
absolutista e da monarquia 
constitucional. 

Para variar, como tantos  ou-
tros, também não escapou da 
denúncia de corrupção, ainda 
que no período do Terror da 
Revolução Francesa esse cri-
me era punido pela guilhotina. 
Em outras palavras ensinou 
que quanto mais dissimulado 
for o político, mais tempo fi ca 
no poder. Mudam os governan-
tes, mas ele sempre está lá ao 
lado dos poderosos de plantão. 
O famoso papagaio de pirta. 
Nós temos vários exemplos na 
política brasileira. 

Ver através da máscara da 
face, quanta gente, talvez, que 
inveja nos causa, então pieda-
de nos causasse. São versos 
de Raimundo Correa. Ainda 
que não seja possível avaliar 
integralmente as emoções e o 
real interesse de uma pessoa, 
é possível avaliar parte do seu 
íntimo com uma análise de sua 
comunicação gestual. 

Mesmo os sorrisos plastifi ca-
dos com que autoridades en-
tram em auditórios e locais de 
cerimônias  não são perfeitos 
a ponto de disfarçar o treino 
que teve nos bastidores antes 
de enfrentar o público e os 
jornalistas com suas poderosas 
câmeras. O caminho entre o 

bastidor o púlpito de onde vai 
falar parece interminável, as 
vezes o sorriso se desmancha 
antes que possa pegar o dis-
curso para ler ou olhar para um 
bem escondido tele prompter. 

O amparo é começar a falar 
o mais rapidamente possível, 
reproduzir os gestos ensaia-
dos, as pausas, os olhares de 
um  canto da sala ao outro  
possibilitados pelas duas telas 
do leitor eletrônico. Terminada 
a leitura, a saída mais rápida 
possível do ambiente para 
que o público presente ou nas 
mídias sociais leia em seu rosto 
e nos  gestos a angustia que 
sente, mas não pode expor. 
As palavras não vieram do 
seu coração, mas das mãos de 
ghost writers bem pagos. 

Estamos assistindo inúme-
ros exemplos dessa comuni-
cação não só nas aparições 
do chefe de governo. Estão 
também nas tribunas da câ-
mara e do senado, ainda que 
com mais ênfase uma vez 
que ninguém presta atenção 
no orador , mas o que vale é 
a transmissão da televisão. 
Nas audiências do judiciário 
onde pessoas outrora fortes e 
comprometidas com um pacto 
se recusavam a responder às 
perguntas do juiz. 

De uma hora para outra se 
apresentam colaborativos, 
cabisbaixos, contritos, na 
esperança que sua delação 
lhes renda menos tempo de 
cadeia. Ou ainda os que, ao 
se verem perdidos, não  tem 
mais disfarces para apresentar. 
Estão em farrapos, então o que 
resta é assumir uma postura 
de liderança, atacar os antigos 
aliados, alternar a postura de 
réu injustiçado e perseguido 
político  e do pobre homem que 
não merece nenhuma punição. 
A história e a realidade atual 
estão coalhadas de exemplos. 

Alguns ainda acreditam que 
a sua máscara vai convencer 
a todos das suas mensagens, 
esquecem-se que com a atual 
tecnologia, posta na mão da 
maioria dos cidadãos, é  possí-
vel, ver, rever, ver novamente 
e finalmente compartilhar 
comentado com o grupo. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News e professor emérito da ESPM.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Sorrisos de plástico

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tecno-

logia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura: Laura 
Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter (ral-
phpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (tonyauad@ig.com.
br). Revisão: Sônia Souza.

José Hamilton Mancuso (1936/2017) | Administração: Laurinda M. Lobato | Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º  andar - Cen-
tro - Cep: 01014-901. Tel. 3106-4171 - E-mail: (betjen@netjen.com.br) - Site: 
(www.netjen.com.br). CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 
(6/6/2003) - Matriculado no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica son nº 103. 
Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores (logo)

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

Ministro de Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte,

Ri Yong-Ho.

A primeira reação ofi cial 
do governo norte-coreano, 
ao discurso do presidente 
Donald Trump proferido na 
terça-feira (19), mostrou 
que a Coreia do Norte parece 
não ter se intimidado pelas 
novas ameaças do presidente 
americano, feitas durante sua 
estreia no debate geral de lí-
deres da 72ª Assembleia Geral 
da ONU.  O ministro de Negó-
cios Estrangeiros do país, Ri 
Yong-Ho, disse aos jornalistas 
que Trump “está sonhando 
se pensa que surpreendeu a 
Coreia com o seu discurso de 
cachorro latindo”.

Em uma conversa de im-
proviso em frente ao hotel em 
que está hospedado perto da 
sede das Nações Unidas em 
Nova York, ele usou o ditado 
“enquanto os cachorros la-
tem, a caravana passa”, para 
dizer que as novas ameaças 
de Trump não farão com que 
Pyongyang desista de seus 
testes nucleares e desenvol-
vimento de misseis de longo 
alcance. Não há sinal de que 
o país pense em deixar o pro-
grama nuclear. 

Durante a rápida conversa 

Papa discursa à Comissão Pontifícia para a Proteção dos 

Menores.

Jorge Mario Bergoglio 
admitiu que o Vaticano 
“demorou” para investigar 

os abusos sexuais e anunciou 
que jamais concederá graça 
a sacerdotes condenados por 
esses crimes. “O abuso sexual é 
um pecado horrível, completa-
mente oposto e em contradição 
com o que Cristo e a Igreja 
ensinam”, disse o Papa, em um 
discurso à Comissão Pontifícia 
para a Proteção dos Menores.

“A Igreja enfrentou esses 
crimes com atraso. Talvez a 
antiga prática de transferir 
as pessoas [de dioceses], de 
não enfrentar o problema, 
adormeceu um pouco a cons-
ciência”, argumentou. Segundo 
Francisco, “apenas um caso de 
abuso deve bastar para uma 
condenação, sem recurso de 
apelação”.”Quem for conde-
nado por abusos sexuais pode 
pedir graça ao Papa, mas eu 

Presidente do Peru, Pedro 

Pablo Kuczynski.

O congresso do Peru deu o 
primeiro passo nesta semana 
para legalizar o uso medicinal 
da maconha ao iniciar um deba-
te do projeto apresentado pelo 
governo do presidente Pedro 
Pablo Kuczynski. A medida 
permite a venda, sob prescri-
ção, e o plantio individual, sob 
fi scalização, da droga, com o 
objetivo de atender a pacien-
tes que sofrem de epilepsia e 
Alzheimer, e como paliativo 
para enfermidades terminais.

O projeto foi aprovado na 
Comissão de Defesa do Legis-
lativo e agora irá ao plenário 
do Congresso unicameral, 
controlado pela oposição, que 
deverá determinar uma data 
para o debate e aprovação de-
fi nitiva da medida, que mantém 
a produção e o porte para uso 
recreativo proibidos. O manda-
tário peruano enviou o projeto 
ao Congresso depois de ter se 
sensibilizado com o pedido de 
um grupo de mães de crianças 
doentes que mantinham um 
local de cultivo em Lima para 
produzir a droga para medicar 
os fi lhos.No entanto, a polícia 
interditou o local.
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da Catalunha e o sequestro de 
cédulas de votação do referen-
do separatista instauraram um 
clima de tensão na Espanha, 
o qual começa a se espalhar 
também pela Europa. Milhares 
de pessoas saem às ruas de Bar-
celona para protestar contra a 
operação policial que prendeu 
14 membros do governo catalão 
(7 já estão em liberdade) sob 
ordem de um juiz que investiga 
o referendo separatista marca-
do para 1 de outubro. 

A consulta popular é con-
siderada “ilegal” por Madri, 
que promete fazer o que for 
necessário para impedir a vo-
tação e a separação da Catalu-
nha. Agentes de polícia foram 
cercados pelos manifestantes, 
que fi caram diante da sede da 
Secretaria de Economia da Ca-
talunha. Cerca de 40 mil pesso-
as também passaram a noite na 
região de Las Ramblas, gritando 
“Liberdade”, “Votaremos” e “Vá 
embora, força de ocupação”. 
Funcionários do porto de Bar-
celona boicotaram navios com 
bandeiras espanholas. 
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Infl uência da 
gastronomia 
italiana no Brasil

A cidade de São Paulo está 
recebendo a exposição “Nossa 
Itália Brasileira - Mostra Sabor 
& Arte”, que aborda a infl uência 
da gastronomia italiana entre 
os brasileiros. Com patrocínio 
exclusivo da empresa Comgás, 
a mostra acontece até 4 de 
novembro na Oca do parque 
Ibirapuera. A exposição é reco-
mendada para pessoas entre 27 
e 60 anos e tem funcionamento 
de terça-feira a domingo, das 
9h às 17h locais.

Durante a mostra, o visitan-
te poderá fazer uma imersão 
em obras de arte nacionais e 
italianas, que retratam ele-
mentos gastronômicos, desde 
a manipulação dos ingredientes 
até as tradicionais refeições 
familiares. O projeto tem o 
objetivo de explicar como a 
gastronomia italiana representa 
um valor cultural. 

No percurso, é possível ver 
a chegada dos imigrantes ao 
Brasil e informações sobre 
café e a economia do país. 
Além disso, a mostra exibe a 
fabricação dos vinhos, os pães 
e massas, mercados de rua e 
a tradição familiar. O visitante 
ainda poderá interagir com as 
obras por meios de atividades 
sensoriais (ANSA).

Papa admite que Igreja ‘demorou’ 
para enfrentar pedofi lia

O papa Francisco voltou a falar ontem (21) dos casos de pedofi lia na Igreja Católica e fez uma de suas 
declarações mais categóricas sobre os crimes

periência muito dolorosa para 
a Igreja. Sentimos vergonha 
pelos abusos cometidos por 
ministros consagrados, os quais 
deveriam ser os mais dignos de 
confi ança”, criticou. 

A Comissão Pontifícia para a 
Proteção de Menores (CPPM) 
foi criada em 2014 por Fran-
cisco, que assumiu a liderança 
da Igreja Católica em 2013, 
após a renúncia de Bento XVI. 
O grupo é formado por religio-
sos e laicos e tem como meta 
contatar dioceses regionais e 
institutos católicos em várias 
regiões do mundo para discutir, 
investigar e prevenir casos de 
pedofi lia. O Vaticano mantêm 
as investigações de casos de 
pedofi lia em sigilo. Mas, por 
décadas, a prática da Santa Sé 
era de apenas transferir de dio-
ceses os sacerdotes que haviam 
sido denunciados por práticas 
criminosas (ANSA).

nunca assinei uma graça desta 
e nem assinarei”, prometeu.

O Papa também comentou 
que os “escândalos de abusos 
sexuais são um estrago terrível 

para toda a humanidade, os 
quais atingem tantas crianças, 
jovens e adultos vulneráveis 
em todos os países e em todas 
as sociedades”. “Foi uma ex-

Discurso de Trump foi
‘som de cachorro latindo’

com jornalistas, o ministro nor-
te-coreano também foi pergun-
tado sobre o apelido que Trump 
deu ao líder norte-coreano Kim 
Jong-Um, perante os líderes nas 
Nações Unidas, dos líderes - Ro-
cket Man, “homem foguete”, o 
ministro apenas disse: “lamento 
por seus assessores”. Um artigo 
da rede CNBC elogiou o apelido 
dado por Trump, ao dizer que 
ele fez uma provocação sem 
ser vulgar. A CNBC disse que 
ele foi “brilhante”. 

Há vários exemplos de situa-

ções em que Trump colocou 
apelidos depreciativos em 
adversários ou opositores. 
Ele apelidou Hillary Clinton 
de Robô Clinton. E recente-
mente criou um apelido para 
o apresentador e jornalista, 
Chuck Todd, âncora de um 
programa da rede NBC uma 
das maiores do país. Após 
ser criticado pelo programa, 
Trump escreveu no Twitter 
que Chuck Todd era o Sle-
ep eyes (olhos dormentes) 
(ABr).

Peru debate projeto 
para legalizar 

maconha medicinal

Caso a medida seja apro-
vada defi nitivamente, o Peru 
seguiria os países vizinhos que 
já legalizaram o uso da maco-
nha como o Chile, Colômbia, 
Argentina e México. Antes de 
elaborar o projeto, o governo 
do economista liberal de 78 
anos encomendou pesquisas e 
consultou especialistas sobre 
a liberação da droga. No ano 
passado, Kuczynski causou 
polêmica a considerar que fu-
mar maconha “não é o fi m do 
mundo”, porque graves são as 
drogas pesadas (ANSA).

Tensão na Catalunha cresce e 
preocupa União Europeia

seu posicionamento sobre a 
independência da Catalunha.

A França disse defender a 
“Espanha forte e unida”. “Em um 
momento em que o espírito de 
união e de solidariedade devem, 
mais que nunca, guiar a renova-
ção do projeto europeu, as au-
toridades francesas relembram 
seus laços com uma Espanha 
forte e unida”, disse o porta-
-voz do Ministério das Relações 
Exteriores. A União Europeia 
(UE), por sua vez, segue com 
atenção os fatos na Espanha, 
mas preferiu manter o silêncio e 
destacar a necessidade de uma 
solução democrática  (ANSA).

Além de Barcelona, outras 
cidades da Catalunha registra-
ram manifestações contra as 
atitudes do governo de Madri. A 
discussão chegou até o esporte, 
com pronunciamentos do tenis-
ta Rafael Nada, do técnico Pepe 
Guardiola e de clubes como o 
Espanyol. Apesar de toda a 
pressão do governo de Madri, 
as autoridades da Catalunha 
seguem com o referendo. Hoje, 
foi colocado no ar o site onde 
os eleitores podem conferir as 
zonas de votação e informações 
sobre o pleito. Europa- Em 
meio à discussão na Espanha, 
países europeus demonstraram 

A consulta popular é considerada “ilegal” por Madri.

Alckmin lança 
pacote de obras 

O governador Geraldo Alckmin 
autorizou, ontem (21), uma série de 
obras que vão ampliar o tratamento 
de esgoto na capital e na Grande São 
Paulo. Os investimentos da Sabesp 
somam R$ 624 milhões, fazem parte 
do Projeto Tietê e vão gerar 2.580 
empregos diretos e indiretos. “É o 
dia em que se comemora o Rio Tietê, 
a síntese da nossa metrópole e que 
percorre todo nosso Estado. E o 
grande problema é a poluição de es-
goto sanitário. Hoje, estamos aqui em 
uma obra de mais de R$ 620 milhões, 
gerando mais de 2.500 empregos”, 
destacou Alckmin. “Infraestrutura 
gera muito emprego”, disse. 

O pacote de ações inclui a insta-
lação de grandes tubulações e de 
estações de bombeamento que vão 
benefi ciar o centro e as zonas leste, 
norte e oeste da capital, além das 
cidades de Barueri, Cotia, Itaqua-
quecetuba, Osasco e Suzano. Com 
as obras, o esgoto produzido nessas 
áreas será enviado para estações 
de tratamento, contribuindo para 
a revitalização do Rio Tietê e de 
seus afluentes, entre eles rios 
importantes como o Tamanduateí 
e o Cabuçu de Baixo.

“Desde entre a primeira fase e 
a segunda do Projeto Tietê, em 
1992, fomos de quatro para 16 m³ 
por segundo de esgoto retirado. 
Nessa terceira etapa, passaremos 
de 16 m³ para 24 m³”, relembrou 
o governador (AI/Sabesp).


