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“Há uma tentativa de interditar o debate sobre o marco
regulatório da mídia”
A Constituição pode ser o terreno comum para o debate do marco regulatório da
comunicação no Brasil", defendeu o ex-ministro da Secretaria de Comunicação do
governo Lula, Franklin Martins, durante debate sobre democratização da mídia,
realizado em Porto Alegre. "Podemos assumir o compromisso de não aprovar
nenhuma regra que fira a Constituição e de não deixar de cumprir nenhum preceito
constitucional", disse o jornalista que criticou a tentativa de interditar esse debate
no Brasil.

Marco Aurélio Weissheimer

Porto Alegre - “Podemos construir um terreno comum para o debate do
marco regulatório das comunicações no Brasil: a Constituição Federal.
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Podemos assumir o compromisso de não aprovar nenhuma regra que fira a
Constituição e de não deixar de cumprir nenhum preceito constitucional. Nada
aquém, nem nada além da Constituição”. A proposta, em tom de provocação,
foi feita pelo jornalista Franklin Martins, ex-ministro da Secretaria de
Comunicação do governo Lula, durante seminário sobre Democratização da
Mídia, realizado quinta-feira (3) no auditório da Escola da Associação de Juízes
do Rio Grande do Sul (Ajuris). O tom de provocação se deve à enorme
resistência que esse debate vem enfrentando junto às grandes empresas de
comunicação, que procuram, insistentemente, associar a palavra “regulação”
à “censura”.

Como já fez em outras ocasiões, Franklin Martins rechaçou essa associação,
enfatizando que o seu uso tem o único objetivo de interditar o debate sobre
um novo marco regulatório para as comunicações. “A mídia tem que ser
respeitada, mas nunca deve ser temida”, disse o jornalista, enfatizando que
esse debate já está aberto na sociedade e que não é mais possível interditá-
lo. “Se ele for feito com transparência e equilíbrio”, melhor. Se, por um lado,
Franklin Martins criticou os setores empresariais, especialmente no campo da
radiodifusão, que tentam interditar a discussão, por outro, advertiu também
aqueles que cobram mais pressa nesse processo, lembrando que outros
países como a Argentina já aprovaram sua “ley de medios”. “O Brasil não é a
Argentina. Lá eles têm uma tradição de confronto que não faz parte da nossa
cultura política. É preciso compreender isso para poder construir uma maioria
em torno da proposta de regulação”, defendeu.

O ex-ministro foi didático e paciente, desempacotando o conceito de
regulação e espantando os fantasmas que o cercam. Para que é que serve
mesmo a regulação? O que ela tem a ver com a vida das pessoas? Franklin
Martins listou algumas das tarefas centrais dessa agenda: democratizar a
oferta de informação, garantir a expressão da diversidade de opiniões, impedir
a concentração de propriedade, garantir a existência de uma comunicação
pública e comunitária de qualidade, promover a cultura nacional e regional
com o estabelecimento de quotas claras, estimular a produção independente.
Ele defendeu que algumas dessas medidas já estão previstas na legislação,
mas não são respeitadas. “TV e rádio, que usam concessões públicas, não

como part idos  de  esquerda, não
disputaram  a  visão  de  segurança
pública e  de  polícia  com a  direita,  da
mesma  forma  que  ainda disputam
educação,  saúde e  desenvolvimento
com os  setores  conversadores  da
nossa  sociedade.  

Gleidson Renato Martins Dias |
01/08/2011

• - Intolerância com auxi l iares
denunciados  por corrupção ou  que  se
expõem  à  imprensa  força  presidenta
Dilma  Rousseff  a  pensar  no  futuro  de
dois  ministros  do  PMDB, o  segundo
maior  part ido  governista  e  ao  qual
pertence o  vice -presidente  Michel
Temer.  Wagner  Rossi,  da  Agricultura,  é
acusado  de  fraude  por servidor
exonerado por irregularidade.  Nelson
Jobim,  da  Defesa, embaraça Dilma  ao
revelar  publ icamente  voto em  José
Serra. Para  ministro  Gilberto  Carvalho,
confissão  de  voto era "desnecessária".  

Política | 01/08/2011

• - Apenas  48  horas  antes da  data
fatídica,  na  qual  o  governo poderia
deixar de  cumprir  suas  obrigações
financeiras,  Obama  informou que  o
acordo  eleva  o  teto  da  dívida
(atualmente  de  14,3  tr i lhões  de
dólares)  e  propõe  cortes de
aproximadamente  2,5  tr i lhões  nos
gastos  públ icos,  ao  longo dos próximos
dez anos. Embora  não  seja  o  acordo
desejado,  disse  Obama,  ele  põe  f im a
um  processo  demasiadamente  longo e
desordenado.  O  art igo  é  de  David
Brooks,  do  La  Jornada.  

Internacional | 01/08/2011

• Ultra-capitalismo: do terrorismo ao
calote mundial - Por  que  não  podemos
classif icar  o  terrorista  norueguês como
ultra -capital ista?  Por  que  temos que
nos conformar  com o  rótulo  na  capa da
revista  Veja,  que  o  chama  de  ultra -
nacional ista,  ou  com as  variantes
usadas  no  restante  das corporações  de
mídia.  

Marcelo Salles | 31/07/2011

• Rupert Murdoch não dá o braço a
torcer - Os  jornal istas  norte -americanos
devem  agora  não  só  debruçar -se  na
investigação  sobre  as  operações  da
News  Corp. nos Estados Unidos  para
denunciar  os  possíveis del i tos
cometidos  pela empresa,  mas também
a  ameaça  que  os  conglomerados
midiát icos desenfreados  como o
império  de  Murdoch representam para
a  democracia.  

Amy Goodman | 31/07/2011


http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18153&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18154&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5141&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5142&alterarHomeAtual=1


Carta Maior - Política - “Há uma tentativa de interditar o debate sobre o marco regulatório da mídia”

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18897[13/11/2011 16:51:26]

podem vender horário para igrejas, por exemplo. Isso já é proibido”. E
condenou a ofensiva contra veículos comunitários. “No mundo inteiro, rádio e
TV comunitária fazem parte do sistema público. Aqui são criminalizados”.

Essas propostas e ideias compõem o marco regulatório da maioria dos países
apontados como exemplos de democracia e desenvolvimento, tal como ficou
evidenciado no Seminário Internacional sobre Convergência de Mídias,
realizado por Franklin Martins quando ainda estava no governo, em dezembro
de 2010. Ele sugeriu que as pessoas visitem a página do seminário na
internet e leiam o que é praticado nos Estados Unidos e nos países da
Europa.

A resistência imposta a esse debate e a tentativa de interditá-lo ocorre, na
avaliação do ex-ministro, em um momento onde estamos saindo de uma era
do jornalismo e entrando em outra. “A era do aquário está chegando ao fim”,
disse Franklin, referindo-se às salas envidraçadas que abrigam os comandos
das redações. Para ele, o caso da bolinha de papel, envolvendo o ex-
candidato à presidência da República, José Serra, na campanha de 2010 foi
uma revolução e mostrou o poder da blogosfera. “A blogosfera é hoje o grilo
falante da imprensa”, afirmou, lembrando como a cena montada para mostrar
uma suposta agressão ao candidato do PSDB acabou sendo desmontada por
um professor de jornalismo no interior do Rio Grande do Sul. Franklin Martins
reconheceu que há excessos eventualmente por parte da blogosfera, mas
lembrou que eles são, em boa medida, reflexo dos excessos praticados pela
chamada grande imprensa. Essa resistência poderia estar ligada, assim, ao
crepúsculo de um modelo de comunicação que está chegando ao fim no
Brasil.

O que separa as telecomunicações da radiodifusão está acabando

Franklin Martins repetiu em Porto Alegre uma tese que vem defendendo há
bastante tempo: a definição de um novo marco regulatório é uma exigência,
entre outras coisas, do desenvolvimento tecnológico do setor das
comunicações. “O que separa as telecomunicações da radiodifusão está
acabando e esse processo precisa ser regulado”, afirmou, lembrando que hoje
um telefone celular não é mais simplesmente um telefone, mas também um
transmissor e mesmo produtor de conteúdo. Ele voltou a destacar também
que essa regulamentação interessa diretamente ao setor de radiodifusão. “Em
2009, o setor das teles faturou 13 vezes mais que o da radiodifusão. Se não
houver regulamentação, quem vai ganhar é o setor das telecomunicações. A
radiodifusão será atropelada por uma jamanta”, observou, repetindo imagem
que já havia feito no seminário sobre Convergência de Mídias, realizado no
final de 2010, em Brasília. 

O ex-ministro foi enérgico ao rebater as críticas que apontam, por trás da
proposta da regulação, a existência de uma suposta tentativa de censura. “Um
dia destes recebi, estupefato, um convite da OAB para discutir ‘controle’ da
imprensa. Perguntei se eles estavam se referindo ao Estado Novo. É um
absurdo total. Não há nenhum controle da imprensa no Brasil. Lutei contra a
ditadura do primeiro ao último dia e sou visceralmente contra censura. O
governo Lula comeu o pão que o diabo amassou nas mãos da imprensa e
nunca praticou censura. O que Lula fez foi criticar a cobertura da imprensa em
algumas situações e isso foi chamado de ‘ataque’. A mídia não pode ser
criticada?”, perguntou. O que existe, na verdade, defendeu, é uma tentativa

• - As manchetes sobre  a  dívida
externa e  o  descumprimento  de
pagamentos  abundam nestes  dias  na
Europa.  Parece que  são o  eco do  que
aconteceu com a  crise  da  dívida  na
América  Latina nos anos oitenta.  Tal
como em  vários  países  da  Europa,  o
sobre -endividamento  na  América  Latina
foi  acompanhado pela voracidade e
irresponsabil idade  do  setor  f inanceiro
internacional.  Ontem  como hoje,
nenhum dos organismos internacionais
encarregados  de  supervisionar  o
sistema f inanceiro  internacional  viu  a
aproximação da  crise.  O  art igo  é  de
Alejandro  Nadal.  

Internacional | 31/07/2011

• - Ao  contrário  da  crença  popular,  o
dinheiro  que  circula  pelo mundo não  é
criado pelos  governos,  mas sim  pela
banca privada  em  forma  de
empréstimos,  que  são a  origem da
dívida.  Este  sistema privado  de  criação
de  dinheiro  tornou -se  tão  poderoso nos
últ imos dois  séculos  que  passou  a
dominar  os  governos  em  nível  mundial.
No  entanto,  este sistema contém  em  si
próprio  a  semente  da  sua destruição e
é  o  que  estamos  experimentando na
crise  atual.  Dados os  seus  níveis
colossais,  trata -se  de  uma  dívida
impagável.  

Economia | 31/07/2011

• - Cerca  de  cem pesoas  morreram
neste domingo  e  dezenas  f icaram
feridas  num  ataque do  Exército  sír io
em  Hama,  no  centro  da  Sír ia,  de
acordo  com um  balanço  do
Observatório Sír io  dos Direitos  do
Homem.  Tanques do  Exército  sír io
invadiram a  cidade  de  madrugada,
depois  de  a  terem  cercado  durante
quase um  mês,  numa  tentat iva  de
impedir  as  manifestações contra  o
Presidente  Hafez al -Assad.  Desde que
começaram  os  protestos  no  país,  a
repressão já  teria  causado  1900
mortos,  dos quais  1500  eram  civis,
segundo  um  balanço  do  Observatório
Sír io  dos Direitos  do  Homem.  

Internacional | 31/07/2011

• - Esse  seu correspondente  para  o
Oriente  Médio não  está prometendo
nada,  talvez,  talvez,  nada  é  garantido,
mas é  possível  que  esteja  próximo  –  e
como detesto  esse  cl ichê  –,  para  a
Sír ia,  o  ponto  de  não - retorno. 100  mil
pessoas (no mínimo)  nas ruas  de
Homs;  há  notícias de  deserções entre
os  soldados  da  academia  mil i tar  sír ia.
Um  trem inteiro descarr i lado –  por
agentes  “sabotadores” segundo
autoridades  sír ias;  pelo próprio
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Carta Maior - Política - “Há uma tentativa de interditar o debate sobre o marco regulatório da mídia”
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Envie para um amigoVersão para Impressão

de interditar o debate sobre o marco regulatório num momento estratégico
para o país.

Indagado sobre quais foram as razões que impediram que o novo marco
regulatório fosse aprovado no governo Lula, Franklin Martins reconheceu as
dificuldades, mas defendeu que o governo passado deu um grande passo ao
colocar esse tema na agenda política do país. Esse debate, sustentou, está
aberto e vai avançar. Na conclusão de sua fala, repetiu o que, para ele, deve
ser o tom dessa discussão: “se for feito com transparência e equilíbrio será
melhor para todos”.

Vídeo: TV Carta Maior/Reportagem: André de Oliveira e Júlia Aguiar

>> INSIRA SEU COMENTÁRIO >>

COMENTÁRIOS  (6 Comentários)
    
Opinião Comentário Autor Data

Isabela, vá estudar mais. S... Miguel Lana 13/11/2011
Ótimo! Parabéns, Carta Maio... Webston Moura 12/11/2011
Eu não consigo entender o q... Isabel Avila 10/11/2011
Já imaginaram a felicidade ... Heloísa 06/11/2011
Volta Franklin Martins... D... Vitor Hugo 06/11/2011
Essa interdição do debate p... Alberto Magno Filg... 06/11/2011

 

Leia Mais
11/11/2011

• Ipea diz que desigualdade caiu 22% e entra na briga contra IDH : Diferença  na
renda  domici l iar  recua  22%  de  1980  a  2010,  segundo  Inst i tuto  de  Pesquisa
Econômica  Apl icada.  Presidente  do  Ipea,  Marcio  Pochmann,  reforça  crít icas do
governo e  diz  que  desenvolvimento  humano do  país  medido  pela Pnud sofre  de
falta  de  transparência  e  precisa  passar  por escrutínio.  Credibi l idade  do  IDH
estaria  ameaçada,  e  Ipea  fala  em  criar  índice  próprio.  

• Dez fatos que a "grande" imprensa esconde da sociedade : As entidades que
reúnem  as  grandes empresas  de  comunicação no  Brasi l  usam e  abusam  da
palavra  "censura" para  demonizar  o  debate  sobre  a  regulação  da  mídia. No
entanto,  são os  seus  veículos  que  prat icam  diariamente  a  censura  escondendo da
população as  prát icas  de  regulação  adotadas  há  anos em  países  apontados  como
modelos  de  democracia.  Conheça  dez dessas regras  que  não  são mencionadas
pelos  veículos  da  chamada  "grande"  imprensa  brasi leira.  

• Estudantes apresentam proposta de segurança para USP : Operação  de  guerra com
400  pol iciais,  quatro  hel icópteros,  esquadrão antibombas, cavalaria,  Grupo  de
Ação  Tática Especial  (GATE)  e  Grupo  de  Ações  Especiais  (GAE),  que  resultou  em
73  prisões  no  campus  da  Universidade  de  São  Paulo  conseguiu  a  proeza  de  unir
grupos  tradicionalmente  r ivais.  Estudantes  formulam uma  proposta de  segurança
para  a  universidade,  que  inclui  a  contratação  de  guardas da  própria  universidade,
escolhidos por concurso  públ ico. Assembleia com mais  de  2  mil  estudantes (foto)
votou continuidade  da  greve.  

10/11/2011

• Governo tem plano polêmico para vencer batalha da DRU no Senado : Contra
resistência  de  r ivais  de  Dilma  Rousseff  à  renovação  da  Desvinculação  das
Receitas da  União,  governistas  querem  que,  no  Senado, projeto  que  muda

governo,  segundo  os  manifestantes  que
exigem  o  f im do  governo do  part ido
Baath.  E  t iroteios  à  noite,  em
Damasco.  O  art igo  é  de  Robert  Fisk.  

Internacional | 31/07/2011

• - Wall  Street  sabe que  para  ter  votos
suficientes no  Congresso  para  destruir
o  New  Deal,  o  Social  Securi ty,  o
Medicare  e  o  Medicaid,  é  preciso  ter
um  presidente  democrata no  comando.
Um  congresso democrata bloquearia
qualquer  tentat iva  republ icana de  fazer
o  t ipo  de  corte  que  Obama  está
propondo.  Mas a  oposição  democrática
f ica  paral isada quando o  próprio
presidente  Obama  –  o  presidente
l iberal  por excelência,  o  Tony  Blair
americano  –  age  como o  chefe de
torcida  para  cortar  direitos  e  outros
gastos  sociais.  O  art igo  é  de  Michael
Hudson.  

Internacional | 31/07/2011
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