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COLUNA DO HERÓDOTO

As redações estão à beira 
de um ataque de nervos. 
As informações para 
serem transformadas 
em notícias chegam por 
vários canais.

Pela reportagem, apura-
ção, os mais variados 
sites e plataformas digi-

tais, releases físicos ou virtuais, 
e também pelo Face book, 
Google ou What´s app. Este não 
para de divulgar informações 
de origem pública, de outros 
veículos, de grupos com par-
ticipantes pré  selecionados 
ou de mensagens individuais. 

Pessoas e telefones que 
nunca vimos, de repente, 
aparecem no celular e trazem 
uma informação que aparente-
mente pode ser transformada 
em notícia. Será verdade? Era 
mais fácil avaliar  antes da teia 
de comunicação informacional 
se estruturar. A identifi cação 
da fonte era o primeiro passo 
para atestar se o que chegava 
era falso ou verdadeiro. Se es-
tava exposto em um veículo de 
credibilidade, meio caminho 
andado. Ainda assim é preciso 
averiguar. E se o colega errou? 

Com o advento das mídias 
sociais há uma verdadeira 
avalanche de informações que 
brotam durante todo o dia e 
uma boa parte delas, falsas. 
Umas dolosamente falsas. O 
primeiro alvo é e reputação 
de pessoas, de preferência 
conhecidas; marcas, de prefe-
rência globais; instituições, de 
preferência de entidades que 
tem uma determinada posição 
sobre assuntos polêmicos.

Khadafi  morreu. Vários veí-
culos consultados confi rmam a 
informação e que já se trans-
formou em notícia. Trump 
mandou tirar o busto de Martin 
Luther King do salão oval da 
Casa Branca. Com a fama que 
o histriônico americano tem, só 
pode ser verdade. Não era. A 
fonte, um repórter da revista 
Time errou. E a montanha de 
coisas que chega via what´s  
app? O político fez uma ligação 
que foi grampeada e nela conta 
como conseguiu milhões para 
suas despesas pessoais e o que 
sobrou aplicou na campanha. 

A precariedade, a diminui-
ção de jornalistas na redação, 
a pressa de divulgar antes da 
concorrência não justifi cam 
divulgar, ou reproduzir a 
informação sem boa dose de 

apuração. É preciso checar 
nome, endereço, evidências 
em contrário, identificar a 
fonte se for possível. A origem 
pode ser de um adversário ou 
de um bot à serviço sabe-se lá 
de quem e  qual causa. Por isso 
o risco é maior consideradas as 
transformações pelo que pas-
sam os veículos e os jornalistas. 

Não é fácil estar atento para 
investigar evidências e pistas 
que vão contra o palpite, ou 
preferência pessoal do jorna-
lista. Este precisa identifi car 
as bolhas de informação es-
pecialmente as que lhe são 
simpáticas e comungam com 
a sua visão de mundo, aquela 
que gosta de ouvir e falar para 
fortalecer sua convicção. 

Será verdade ? É possível 
conter a histeria de divulgar 
algo que parece que vai causar 
grande impacto no púbico alvo, 
promover o veículo ou plata-
forma que carregou e notícia e 
dar notoriedade ao jornalista ? 
Nunca o ditado dito por minha 
vó foi tão útil: quem tem pres-
sa come cru. Contemplar os 
vários lados e pontos de vista 
ajuda, é preciso separar, como 
dizia o velho Mark  Twain,  o 
joio do trigo. 

O que de fato aconteceu e o 
que é ou fantasia, ou notícia fal-
sa? Fake News hoje já faz parte 
de dicionário da língua inglesa. 
Mais do que nunca o jornalista 
tem que usar o ponto de in-
terrogação como instrumento 
de trabalho diário. Diante da 
realidade da confl uência de 
mídias uma notícia não espera 
mais 24 horas, ou uma semana  
para chegar em uma banca de 
jornal ou na porta da casa de 
um assinante. Ela pulula na tela 
do celular com sinal sonoro, e 
viaja de metrô, ônibus e em 
alguns casos, de avião. 

O gesto de ler, ouvir, ver  é 
imediato. Mesmo sorrateira-
mente durante uma palestra 
ou uma aula na escola. O 
impacto também é imediato 
e daí sobrevém o comparti-
lhamento nas redes pessoais. 
Não se pode esquecer que com 
a tecnologia à disposição dos 
proprietários de smart phones 
qualquer pessoa pode se tornar 
um repórter ou editor. 

Se o seu público vai aceitar 
ou não o que divulga depende 
do seu chapéu de reconhecida 
credibilidade. 

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

do Roda Viva.
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“Cem Anos de Solidão” 
será escrito em braille 

Após uma doação realizada 
pela ONG ‘Once de Espanha’ 
para a biblioteca nacional da 
Colômbia, defi cientes visuais 
vão poder ler, pela primeira vez, 
em braille, o livro “Cem Anos 
de Solidão”, de Gabriel García 
Marquez. A edição em braille da 
obra terá seis volumes estará 
disponível a partir de dezem-
bro na Biblioteca Nacional da 
Colômbia.

“É um trabalho bem grande, 
porque um livro em braille é vo-
lumoso, uma vez que as páginas 
têm um espaço maior do que os 
livros comuns. Então, quando 
alguém inicia a tarefa de publicar 
um livro em braille, geralmente 
possui diversos volumes”, disse 
o coordenador da Biblioteca 
Nacional, Camilo Páez.

Além dos livros, a doação 
também incluiu diversos equi-
pamentos eletrônicos especiais 
para que a biblioteca use para 
ajudar as pessoas cegas ou com 
pouca visão. De acordo com 
dados do Instituto Nacional 
para Cegos da Colômbia (Inci), 
existem no país mais de 1,2 
milhão de pessoas com cegueira 
parcial ou total (ANSA).

DF começa a 
adotar a carteira de 
motorista digital

O Detran-DF lançou ontem (16) 
o serviço de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) no formato di-
gital. A CNH eletrônica substitui a 
impressa, uma vez que ambas têm 
o mesmo valor jurídico. A versão 
digital do documento valerá para 
todo o território nacional. Depois 
do estado de Goiás, o DF é a 
segunda unidade da Federação a 
informatizar o serviço. Na prática, 
a CNH digital facilitará a identifi -
cação, tanto para os condutores 
quanto para os agentes de trânsito.

De acordo com o diretor do 
Denatran, Elmer Vincenzi, o aper-
feiçoamento da segurança na CNH 
digital irá minimizar a ocorrência 
de fraudes e proporcionará maior 
comodidade ao cidadão. “Qual-
quer cidadão e qualquer setor da 
sociedade poderão ter acesso à 
comprovação dos dados, seja em 
uma relação civil ou numa relação 
empresarial, como as que envol-
vem bancos, cartórios e empresas 
de locadoras de veículos”, disse 
Vincenzi.

O aplicativo da CNH digital pode-
rá ser baixado nas plataformas Goo-
gle Play e App Store. Os condutores 
que já possuem a CNH impressa 
com o QR Code (código de leitura 
digital para celulares) poderão soli-
citar o documento digital no portal 
de serviços do Denatran. Além de 
estar com os dados atualizados no 
sistema do Detran, é necessário 
que o condutor tenha recebido a 
habilitação depois de maio, mês 
em que as carteiras de motorista 
começaram a ser confeccionadas 
com o QR Code (ABr). 

O padre Fidelis Mukonori 
está atuando como in-
termediário entre Muga-

be e os generais, que tomaram 
o poder na quarta-feira (15).

A fonte não pôde dar detalhes 
das conversas, que parecem 
buscar uma transição suave e 
pacífi ca após a saída de Muga-
be, que comanda o Zimbábue 
desde sua independência em 
1980. Visto ainda por muitos 
africanos como herói da liber-
tação, Mugabe é repudiado no 
ocidente, que o vê como um 
déspota, cujas desastrosas me-
didas econômicas e disposição 
de recorrer à violência para se 
manter no poder destruíram um 
dos Estados mais promissores 
da África.

Relatos levam a crer que o 
ex-diretor de segurança Em-

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe.

A pintura “Salvator Mundi”, 
atribuída a Leonardo da Vinci, 
tornou-se a obra de arte mais 
cara da história ao ser leiloada 
por US$ 450 milhões (cerca 
de R$ 1,5 bilhão) na noite de 
quarta-feira (15) em Nova 
York. O quadro, de cerca de 
500 anos, retrata Jesus Cristo 
como salvador do mundo e é a 
única pintura do gênio italiano 
que pertence a uma coleção 
particular. Estima-se que 
ela tenha sido pintada após 
1505, cerca de 15 anos antes 
da morte de Da Vinci - que 
ocorreu em 1519.

A peça já havia sido leiloada, 
em 1958, por “apenas” R$ 10 
mil porque era considerado 
que a pintura havia sido feita 
por um dos aprendizes do 
italiano - e não por ele. Até 
hoje, especialistas têm dúvi-
das sobre a autoria da obra.

Historiadores acreditam 
ainda que o quadro pertencia 
à coleção do rei Carlos I, nos 
anos 1600, e ela voltou ao 

A pintura ‘Salvator Mundi’, atribuída a Leonardo da Vinci.

Em uma mensagem enviada 
aos participantes de uma con-
ferência iniciada ontem (16) no 
Vaticano sobre o “fi m da vida”, 
o papa Francisco afi rmou que 
é “moralmente lícito renunciar 
à aplicação de um tratamento 
terapêutico, ou suspendê-lo, 
quando o seu uso não cor-
responde a um critério ético 
e humanístico”. E que isso é 
um “suplemento de sabedoria, 
porque hoje é mais insidiosa a 
tentação de insistir com trata-
mentos que produzem efeitos 
potentes sobre o corpo, mas, 
às vezes, não provocam o bem 
integral da pessoa”. 

A carta de Francisco foi 
enviada ao participantes do 
“Encontro Regional Europeu” 
da World Medical Association. 
No documento, o Papa cita a 
declaração sobre eutanásia 
de 5 de maio de 1980 e afi rma 
que ‘renunciar ao tratamento 
médico’ não signifi ca optar 
pela eutanásia, a qual conti-
nua ilegal.

“As intervenções sobre o 

Papa Francisco: “o respeito à dignidade do ser humano” deve 
pautar todo o tratamento.
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O Estado de São Paulo 
passou a integrar o sistema 
de alertas de desastres nacio-
nais por celular coordenado 
pela Defesa Civil nacional. Os 
paulistas já podem cadastrar 
suas linhas para receber men-
sagens sobre riscos de tem-
pestades, raios, enchentes, 
deslizamentos e emergências 
de verão. O modelo já está 
ativo no Paraná e em Santa 
Catarina e deve alcançar 
todos os estados até março 
de 2018.

O serviço é gratuito e os 
proprietários de celular re-
ceberão por SMS uma mensa-
gem gravada da Defesa Civil 
Nacional informando sobre a 
novidade e orientando o que 
fazer para cadastrar-se. Mas 
quem quiser se antecipar 
pode solicitar o envio dos 
avisos mandando mensagem 
para o número 40199 com 
o seu Código de Endere-
çamento Postal (CEP). Os 
alertas são enviados tanto 
pelo Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e 

Mugabe resiste à pressão para 
deixar governo do Zimbábue

O presidente Robert Mugabe insiste que é o único governante legítimo do Zimbábue, disse uma fonte 
de inteligência ontem (16), e está resistindo à mediação de um padre católico que visa a conceder ao 
ex-guerrilheiro, de 93 anos, uma saída honrosa na esteira de um golpe militar

segurança. 
Apesar da admiração ainda 

existente por Mugabe, o povo 
é pouco afeito a Grace, de 52 
anos, ex-datilógrafa do gover-
no que começou um caso com 
Mugabe no início dos anos 
90, enquanto sua primeira 
mulher, Sally, era afetada por 
uma doença renal. Apelidada 
de “DisGrace” ou “Gucci Gra-
ce” devido à sua preferência 
por marcas famosas, ela teve 
uma ascensão meteórica nas 
fileiras do partido do marido, 
o Zanu-PF, nos últimos dois 
anos. Isso levou à demissão 
de Mnangagwa uma semana 
atrás -- uma manobra que 
se acredita ter sido realiza-
da para abrir caminho para 
Grace suceder Mugabe (ABr/
Reuters).

merson Mnangagwa, demitido 
da Vice-Presidência no mês 
passado, está elaborando uma 
visão pós-Mugabe para o país 
com os militares e a oposição 
há mais de um ano.

A África do Sul informou que 

Mugabe relatou ao presidente 
sul-africano, Jacob Zuma, por 
telefone, que está confi nado 
à sua casa, mas que de resto 
está bem e que os militares o 
estão mantendo e a sua família, 
inclusive a mulher Grace, em 

Obra de Leonardo da Vinci 
bate recorde em leilão

“conhecimento público” em 
2005. E, antes de ir para o leilão 
em Nova York, ela pertencia ao 
russo Dmitry Rybolovlev, que 
havia pagado US$ 127,5 milhões 
(R$ 420,7 milhões) em 2013 
pela peça.

A casa de leilões Christie’s 
havia estimado um valor mí-
nimo de US$ 100 milhões (R$ 
330 milhões) para a obra. Assim 

que a venda foi fi nalizada, 
aplausos foram ouvidos entre 
os participantes do leilão, mas 
o nome do comprador não 
foi anunciado. A obra de arte 
mais cara a ser leiloada era 
o quadro “Interchange”, de 
Willem De Kooning, vendido 
em setembro de 2015 por US$ 
300 milhões (R$ 990 milhões) 
- (ANSA).

Papa: é ‘moralmente lícito’ 
renunciar a curas médicas

corpo humano estão cada 
vez mais efi cientes, mas nem 
sempre resolvem”, pontuou. 
“A escolha de suspender o 
tratamento de cura é assumir, 
responsavelmente, o limite da 
condição humana mortal, no 
momento em que se percebe 
que não há mais como enfrentar 
[a doença]”, comentou.

O Papa também ressaltou 
que três aspectos devem ser 
considerados na relação entre 
médicos e pacientes: o objeto 

moral, as circunstâncias e in-
tenções do sujeito envolvido. 
Nesse sentido, Francisco diz 
que “o respeito à dignidade 
do ser humano” deve pautar 
todo o tratamento, deixando 
com o paciente “as decisões a 
serem tomadas”, caso ele tenha 
“competências e capacidades” 
para isso. A conferência ini-
ciada ontem (16) no Vaticano 
reúne especialistas de mais de 
30 países. Os debates serão 
encerrados hoje (17) -(ANSA).

São Paulo passa a ter serviço de 
alerta para desastres naturais

Desastres (Cenad) quanto 
pela Defesa Civil do estado 
ou do município ao qual o 
celular está vinculado.

O sistema de alertas foi 
implantado inicialmente no 
Paraná e em Santa Catarina 
em outubro, após períodos de 
testes realizados pela Anatel 
em 20 municípios catarinen-
ses a partir de fevereiro e em 
cinco paranaenses desde ju-
nho. Hoje, 579 mil moradores 
dos dois estados já utilizam o 
serviço. De 8 de fevereiro a 10 
de novembro foram dispara-
das 330 notificações de alerta 
que resultaram em mais de um 
milhão de mensagens (ABr).
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