Lógica de Dilma: há método nessa
loucura
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“Loucura sim, mas tem seu método” (Shakespeare, in
Hamlet, 15991601)
“Há método nessa loucura”(Do ministo Ayres Britto, do
STF, no 23º dia de julgamento da ação penal 470, o
Mensalão , 19/9/2012)

Quer uma aula magna de jornalismo?
Compre o ultimo livro de Umberto Eco, chamado Número
Zero. Resume anos e anos de curso de jornalismo em
enxutas 207 páginas.
Na página 57, um dos ensinamentos:
“Não são as notícias que fazem o jornal, e sim o jornal que
faz a s notícias. E saber pôr juntas quarto notícias diferentes

significa propor ao leitor uma quinta notícia.. em todo o caso
pensem no leitor: lendo cada uma dessas quarto notícias
individualmente, ele teria ficado indiferente, mas todas
juntas o obrigam a permanecer mais tempo naquela
página…talvez nada de intencional, um redator preguiçoso
se viu com quarto despachos de agências nas mãos e
achou útil juntas, porque produziria mais efeito”.
Peguei quarto despachos difentes, desta sexta feira, de um
portal, a exemplo do redagtor preguiçoso referido por Eco.
Vejam:
1 A Petrobras anunciou na noite desta quintafeira que seu
lucro líquido no segundo trimestre foi de 531 milhões de
reais, o que representa uma queda de 90% em relação ao
resultado do primeiro trimestre. Em relação ao mesmo
período de 2014, a queda é de 89%, quando o lucro ficou
em 4,95 bilhões de reais.
2 A inflação chega a 6,83% no acumulado do ano até julho
 o maior nível desde 2003, quando chegou a 6,85%, e
muito acima do registrado em igual período do ano passado
(3,76%). Esta é a primeira vez que isso acontece desde
2003.
3 O dólar terminou em alta pelo sexto dia seguido nesta
quintafeira, ao avançar 1,39%, aos 3,53 reais. Nas últimas
seis sessões, a moeda acumula valorização de 6,25%
4 A presidente Dilma Rousseff atingiu 71% de reprovação
na última pesquisa Datafolha, publicada nesta quintafeira
no jornal Folha de S. Paulo, e bateu um recorde histórico do
instituto. O índice representa a mais alta rejeição a um
presidente desde que o Datafolha começou a série de
pesquisas, em 1990.
Agora um trecho de Dilma, na TV, nesta quintafeira:
“Estamos em um ano de travessia. E esta travessia vai levar
o Brasil a um lugar melhor. Estamos atualizando as bases
da economia e vamos voltar a crescer com todo nosso
potencial. […] Quem pensa que nos falta energia e ideias

para vencer os problemas está enganado. Sei suportar
pressões e até injustiças. Eu tenho o ouvido e o coração
neste novo Brasil, que não se acomoda”.
Ok: raciocinemos pela ótica petista: eu sou um redator
preguiçoso (Eco) e injusto: os quarto trechos de notícia,
(extraídos de fatos obviamente reais, são ficções); a
Operação Lava Jato é o Papai Noel: todos conhecem, mas
não existe; a imprensa burguesa é decadente; a única
imprensa livre é a dos blogueiros sujos; repórteres
investigativos são esplenéticos, criminosos e atrabiliários,
como o orangotango da rua Morgue; é necessária grana
pública para irrigar o blogueiro do campo social, para que
siga fiel à verdade; a antologia de textos criminosos contra
Lula é uma febre, como a das Tulipas em Amsterdã, no
século 18, e assim como ela vai ser lavada como uma
mensagem escrita na areia.
Falow?
Leia também:
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/claudiotognolli/porum
mundoheteropolar134603796.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/claudiotognolli/lavajato
matoutambémnosso“sonofabitch”deconfiança
192053310.html

