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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:

Foi:   90% mui to im por tan te  | 0% pouco im por tan te
   10% im por tan te         | 0%  sem im por tân cia

2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 A charge da edição de ontem foi:
 65% interessante             |      5% indiferente
 10% pouco interessante   |      20%  não viu

4 Qual foi a notícia mais importante?

5 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
 40% ótimo | 55% bom | 5% regular | 0% ruim
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.” 

Padre Antônio Vieira
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Opinião 

Dentre as polêmicas passíveis de se instalarem 
no início de cada administração, talvez a gestão 
do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) não 

esperasse que as alterações na TV Brasil Pantanal e 
na 104 FM, emissoras estatais, fossem figurar entre 
os pontos de discordância coletiva. Hoje, a emissora 
lança outra programação, na qual inclui estilos como 
o funk e o sertanejo universitário, os quais, espera-se, 
vão figurar ao lado de trabalhos, autorais ou não, de 
pessoas nascidas e criadas em meio à cultura regional 
ou dedicadas a estilos distantes das demais rádios.

O debate estaria encerrado a partir do momento em 
que se garante igual acesso a todos os estilos –aten-
dendo, de alguma forma, diferentes setores da socie-
dade, como se espera que seja o olhar de um governo 
sobre aqueles para quem administra. Contudo, também 
se insere na discussão a necessidade de se preservar o 
espaço de segmentos que se sentem “desprestigiados” 
pelas emissoras comerciais, pautadas pela necessidade 
de atrair ouvintes ou telespectadores e, desta forma, 
dedicando horas a fio apenas para aquilo “que dá 
Ibope” –como os mesmos sertanejo universitário e o 

funk, até então afastados da sintonia estatal.
O diretor-presidente da Fertel (Fundação Rádio e 

Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul) na atual 
gestão é o mesmo que teve participação, na gestão de 
Zeca do PT –há mais de oito anos–, pela administração 
da TVE e da 104 FM e da exibição de uma programação 
mais local. Foram garantidos espaços generosos para a 
produção regional –inclusive em produções que foram 
além da música–,com preocupação com a valorização 
de elementos diretamente relacionados com nossa 
gente e cultura, até hoje parcos em outras TVs e rádios.

Esta é a questão a ser gerida pelo novo comando das 
emissoras estaduais, que abandonam o nome adotado 
na administração anterior e recuperam o “Educativa”. 
Espera-se que este mesmo termo a batizar a TV e rádio 
sob gerência do governo de Mato Grosso do Sul faça-se 
presente, garantindo tal característica a uma progra-
mação até hoje negligenciada por parte da sociedade, 
seja por desinteresse ou impossibilidade de sintonizar 
os canais diante de recursos técnicos deficitários. Que 
a imagem de pluralidade à nova Fertel, de fato, permita 
o acesso do espaço e da programação a todos.

Editorial

Dial
Marcos Borges

Otávio Trad

Muitos campo-grandenses estão passando 
por momentos difíceis dentro de suas tão 
sonhadas casas. Acontece que, para muitos 

beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida 
em Campo Grande, o sonho da casa própria está 
mais para um grande pesadelo.

A facilidade de financiamento bancário, bem como 
a justa previsão da Constituição Federal de 1988 
garantindo a moradia como um dos direitos fun-
damentais, acabou aumentando excessivamente a 
demanda do setor imobiliário e, consequentemente, 
fomentando grandes problemas. Vejamos. 

Em 2013, a Câmara Municipal instaurou uma 
CPI para apurar irregularidades estruturais em um 
condomínio edificado pela construtora mexicana 
Homex. Condomínio este que foi entregue de maneira 
precária, com materiais de qualidade duvidosa, vi-
sando somente o lucro de construtores e empresas 
relacionadas à obra em questão. 

Após pouco mais de 90 dias, classificamos esse 
caso como um grande calote. E a principal vítima: a 

cidade de Campo Grande. Fornecedores de materiais 
de construção, trabalhadores e principalmente, os 
moradores do condomínio.

Diante de todas as dificuldades, a CPI trouxe re-
sultados positivos, obrigando a empresa a terminar 
os apartamentos, ora abandonados, e, principal-
mente, restaurar os vícios estruturais amenizando 

os problemas dos moradores.
Esta semana, mais uma vez, fomos acionados em 

situação semelhante. Inaugurado há oito meses, o 
residencial Nelson Trad, localizado no Jardim Ca-
rioca e de responsabilidade da construtora Brook-
field –que até então demonstrou idoneidade nos 
empreendimentos que executou–, apresenta paredes 

com infiltração, fissuras, vazamentos, luminárias 
em curto-circuito, rachaduras, goteiras. Questões 
que serão discutidas durante audiência pública a 
ser realizada no dia 17 de março, às 14h, na Câmara 
Municipal de Campo Grande.

Apesar de assistido pelo Código Civil e pelo 
Direito do Consumidor, o grande problema desses 
moradores é a falta de resolução imediata e o des-
caso das construtoras que, na maioria das vezes, 
respondem aos moradores para buscarem os seus 
direitos na Justiça. Postergando, assim, a responsa-
bilidade por meio da velha e conhecida “celeridade” 
da Justiça Brasileira.

Diante dessa situação, vem o questionamento: as 
empresas construtoras têm o mesmo anseio em en-
tregar, nas mesmas condições, condomínios de luxo 
daqueles construídos em convênios com programas 
habitacionais públicos?

Gerson Luiz Mello Martins

Caso Petrobras e a notícia veiculada pelo jornal 
O Globo. Caso HSBC que não aparece em al-
guns jornais e telejornais. Um jornalismo feito 

de meias-verdades, que publica notícias parciais e 
somente do interesse das empresas de mídia. Um 
jornalismo que não respeita os seus princípios, que 
se ocupa, na maioria das vezes, na publicação dos 
crimes passionais, dos assaltos, dos assassinatos, 
dos crimes. Um jornalismo que não tem princípios 
éticos e tampouco conhece estes mesmos elementos. 
Um jornalismo que não apura corretamente as infor-
mações. Um jornalismo pautado pelas assessorias de 
imprensa do poder político e econômico. Com tudo 
isso, os jornalistas e o jornalismo de um modo geral 
podem enterrar o jornalismo!

Dois casos mais paradigmáticos e explícitos de-
correm de matéria feita pelo jornal O Globo sobre 
o comportamento dos funcionários da Petrobras e a 
cobertura, ou melhor, a nãocobertura dos paraísos 
fiscais promovidos pelo HSBC. A matéria do jornal 
O Globo, que circula nas redes sociais, apresenta um 
texto de péssima qualidade, muito mal redigido e que 
beira a um texto de ficção literária. Essa matéria, em 
contraponto ao texto publicado por uma funcionária 
da empresa de petróleo, demonstra em que buraco 
caiu o jornalismo e é execrado sua credibilidade.  De 
outro lado, a cobertura das operações financeiras 

fraudulentas do HSBC, que não tem atenção devida 
da mídia, entre tantos outros casos.

Há algum tempo, pesquisas acadêmicas e profis-
sionais apontam um “lado sombrio” do jornalismo 
que não apura corretamente as informações e 
produz notícias de maneira parcial, que privilegia, 
abertamente, os interesses políticos e econômicos 
de governos e de empresas que prestam serviços 
aos órgãos públicos. Na escola de jornalismo, como 
preferencialmente pode ser caracterizada, os prin-
cípios jornalísticos são exaustivamente orientados, 

ensinados. Há uma piada em que se afirma que o 
estudante de jornalismo, enquanto está na univer-
sidade, assume um padrão, um perfil que pode ser 
expresso na frase “se hay gobierno, soy contra!”, e 
quando assume seu papel profissional, quando atua 
como jornalista contratado em diversas empresas 
jornalísticas, assume o papel do “cordeiro manso” 
manobrado pelos interesses das editorias e dos 
proprietários das empresas.

O jornalismo não é privado, embora seja uti-

lizado como meio para promover lucratividade, 
gerar empregos, contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social. O jornalismo é um serviço 
público concedido, em caráter provisório, na caso 
das emissoras de rádio e TV, e em caráter de longo 
prazo como iniciativa comercial aos demais for-
matos. Enquanto serviço público, deve ficar muito 
claro aos profissionais que, independentemente dos 
seus editores, dos seus diretores e demais funções 
hierárquicas, o seu compromisso maior é com o seu 
público, a sociedade, com a verdade do fatos, com a 
isenção política, econômica. Seu compromisso é com 
a apuração rigorosa dos fatos.

Cabe ao jornalista, a partir de seu juramento 
como profissional, cumprir seu compromisso com a 
sociedade. No juramento, realizado nas cerimônias 
de formatura dos cursos de Jornalismo, o jornalista 
afirma “juro exercer a funç ã o de jornalista, assumir 
o compromisso com a verdade e a informaç ã o. Atu-
arei dentro dos princí pios universais de justiç a e 
democracia, garantir principalmente o direito do 
cidadã o à  informaç ã o. Buscarei o aprimoramento 
das relaç õ es humanas e sociais, por meio da crí tica 
e aná lise da sociedade, visar a um futuro mais digno 
e mais justo para todos os cidadã os brasileiros”.

O fracasso do jornalismo

Há algum tempo, pesquisas 
acadêmicas e profissionais apontam 
um ‘lado sombrio’ do jornalismo

O grande problema desses moradores 
é a falta de resolução imediata e o 
descaso das construtoras

Jornalista e pesquisador do Ciberjor e PPGCOM-UFMS
gerson.martins@ufms.br

Para alguns, o pesadelo da casa própria

Vereador e membro da Comissão Permanente de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara Municipal de Campo Grande

Cabe ao jornalista, a partir de seu juramento como 
profissional, cumprir seu compromisso com a sociedade
Gerson Luiz Mello Martins, jornalista e pesquisador do Ciberjor e PPGCOM-UFMS
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Cabe ao jornalista, a partir de seu juramento como 
profissional, cumprir seu compromisso com a sociedade
Gerson Luiz Mello Martins, 


