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São Paulo, sábado, 15 de agosto de 2009
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Mídia em conferência NO ÚLTIMO dia 16 de abril, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou a 1ª
Conferência Nacional de Comunicação (Confecom). O
decreto marcou o encontro para o início de dezembro e
elegeu seu tema: "Construção de direitos e de cidadania na
era digital".
Desde então era possível vislumbrar incongruências que
culminaram, anteontem, no esvaziamento da iniciativa -
abandonada por seis das oito entidades empresariais que
dela participavam. Governos não vestem bem o figurino de
patrocinadores de "discussões" desse tipo. Seu interesse de
atuar sem ser importunados, de controlar quem lhes possa
causar embaraço, colide com os da mídia independente.
Os antecedentes da administração Lula tampouco a
credenciavam para tanto. Incomodado por uma reportagem
sobre sua vida pessoal, o presidente quis expulsar do país
um correspondente estrangeiro. O Planalto flertou com a
ideia de criar um conselho federal para controlar a atividade
da imprensa.
Se Lula abandonou, por puro pragmatismo, essas iniciativas
infelizes, os grupos petistas que as incentivaram continuam
merecendo alguma atenção de alas do governo. O Planalto,
no entanto, desenvolveu uma técnica de baixo impacto para
lidar com essa demanda.
Enquanto o núcleo do governo navega de braços dados com
grandes empreiteiras e bancos, a periferia lança migalhas
para manter cooptado o petismo de raiz. A conferência de
mídia e suas assembleias intermináveis vão mantê-lo
ocupado e satisfeito por algum tempo.
Em boa hora os principais representantes das empresas de
comunicação enxergaram a armadilha. Seriam engolfados
por interesses que não fazem distinção entre partido e
governo, informação e ideologia, debate e panfletagem.
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