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Luizinho caiu na net
Toca o celular, doutor pergunta: vai sair no Pitoco?
Faço 30 anos de janela no jornalismo de
Cascavel no próximo ano. As três décadas de
labuta me permitem a licença poética para
escrever este texto na primeira pessoa do singular. E me permitem entrar em um assunto
constrangedor, que trouxe a tela (milhares
de telinhas, aliás), fotos e vídeo do jornalista
Luiz Nardelli.
Fui apresentado ao conteúdo no café da
manhã do último sábado, em minha residência, possivelmente antes da maioria das
pessoas. E por uma razão: quando queremos
expandir uma informação, enviamos o conteúdo para profissionais da imprensa. Aqui
está o ponto.
Dali em diante, a pergunta que mais ouvi,
por múltiplos meios, do porteiro do condomínio ao professor doutor da Unioeste, foi a
seguinte: “Vai sair no Pitoco?”.
As três décadas de janela me recomendam
analisar dois pontos.
1) Há relevância na notícia?
2) Publicar aqui expande a informação
de cunho pessoal em detrimento à vítima do

vazamento?
Começando pela segunda: Não expande.
Conteúdo explosivo na linha “caiu na net”,
quando passa do primeiro para o segundo
celular, ganha um potencial expansivo de 1
bilhão de pitocos.

"Tem relevância
devastadora intramuros.
E nunca deveria ter saído
deste delimitador".
Tem relevância? Não, não tem. Tem relevância devastadora intramuros, na residência
da vítima, na família dele. E nunca deveria
ter saído deste delimitador. Então por que
da pressão do leitor sobre o editor? Por que
alguns se deram ao trabalho de parar o que
estavam fazendo para produzir memes musicados e ilustrados?
É nossa característica cultural, de fazer
piada de tudo? Culpa de nosso bom humor?
Em parte sim, mas não explica tudo. Não raro

Moro x Kaefer I

Editorial
O presente texto não julga
atitudes ou ações da vida pessoal
de ninguém, até por que poucos
de nós temos respaldo em nosso
passado e atitudes para fazêlo. Afora a ilegitimidade do
julgamento por tratar de fórum
íntimo. A presente edição não
trata do fato. Trata de entender a
reação ao fato. Não há pretensão
de condenar julgados nem
julgadores. Quem de nós não riu,
compartilhou e fofocou, que lance
a primeira pedra.

nós, Sapiens, nos utilizamos de momentos de
fragilidade do inimigo para ir a forra. É como
se o “macho alfa” de determinado bando humano de 300 mil anos atrás caísse da árvore.
Fraturado ao solo, mas ainda vivo, possivelmente possibilitaria a outros integrantes
do bando, outrora submetidos a força, a
oportunidade da vendita. Nardelli colecionou inimigos ao longo da carreira, também
de 30 anos. Negligenciou, pôs peso no galho
fraco, caiu da árvore. Ofereceu um banquete
aos algozes.
Momento empático: Comigo não seria
diferente.
Em tempo 1 - E se a vítima fosse uma
jornalista da cidade? Se fosse uma pessoa do
sexo feminino? Teria que pegar um foguetão
do Elon Musk (só de ida) e morar o resto dos
dias em Marte.
Em tempo 2 - O que diz a própria vítima
sobre o episódio? Veja no verso da edição. E
também entenda a força da fofoca em uma
perspectiva científica e histórica, nas letras
do best seller internacional “Sapiens”.

Jornalista que leva Moro no nome
produziu um texto biográfico devastador
sobre o deputado Alfredo Kaefer.
Rafael Moro Martins, da revista Piaui,
escrevendo na primeira pessoa
e colocando palavras em bocas
anônimas, apresenta Kaefer como
“O senhor do baixo clero”.

Falou & disse
“Há tanto burro mandando em
homens com inteligência, que às
vezes chego a pensar que burrice é
uma ciência!”
Rui Barbosa (1849 - 1923)

Moro x Kaefer II
Se de um lado Moro destaca a influência
de Kaefer junto a Michel Temer,
empoderando-o, de outro o apresenta
como legislador em causa própria e
mau pagador. “Sempre foi um cara com
inteligência acima da média. Um gênio
para enriquecer, e para quebrar também”,
disse a “Piaui”, citando fonte anônima.

DNA da fofoca

Nardelli:

Como o best seller explica o “caiu na net”
“Nossa linguagem singular
evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo.
Mas as informações mais importantes que precisavam ser comunicadas eram sobre humanos, e
não sobre leões e bisões. Nossa
linguagem evoluiu como uma
forma de fofoca.
Não é suficiente que homens e
mulheres conheçam o paradeiro
de leões e bisões. É muito mais
importante para eles saber quem
em seu bando odeia quem, quem
está dormindo com quem, quem é
honesto e quem é trapaceiro.
A teoria da fofoca pode parecer
uma piada, mas vários estudos a
corroboram. Ainda hoje, a maior
parte da comunicação humana
– seja na forma de e-mails, telefonemas ou colunas nos jornais
– é fofoca. É tão natural para nós
que é como se nossa linguagem
tivesse evoluído exatamente para

esse propósito.
Você acha que quando almoçam juntos professores de história conversam sobre as causas
da Primeira Guerra Mundial, ou
que físicos nucleares passam o
intervalo do café em conferências
científicas falando sobre partículas subatômicas? Às vezes. Mas
com muito mais frequência eles
fofocam sobre a professora que
flagrou o marido com outra, ou
sobre a briga entre o chefe do
departamento e o reitor, ou sobre os rumores de que um colega
usou a verba de pesquisa para
comprar um Lexus.
A fofoca normalmente gira em
torno de comportamentos inadequados. Os que fomentam os
rumores são o quarto poder original, jornalistas que informam
a sociedade sobre trapaceiros e
aproveitadores e, desse modo, a
protegem.”

(Trecho extraído de “Sapiens,
uma breve história da humanidade”, de Yuval Noah Harari, disponível - por encomenda já que o
primeiro lote esgotou-se - na Livraria Schuster por R$ 59,90)

Aquele abraço
Para os assinantes Evandro Ferronato, Amarildo Angelo Busatta,
Orlando Vascelai, Nilton Taborda,
Julio Cezar Bresolin, Atilio Drehmer e Marcos Henrique Martins.

“Grande armação”
O jornalista Luiz Nardelli acredita ser vítima de uma “grande
armação”. Segundo ele, o autor do
crime usou imagens de uma jovem
loira para seduzi-lo e utilizou um
perfil falso na rede social para difundir fotos e vídeos sem seu consentimento.
“Eu tenho certeza que toda essa
armadilha foi feita por inimigos
políticos. Já tomei todas as medidas judiciais para que esta pessoa
seja punida”, afirma o periodista.
A divulgação sem consentimento de imagens é crime contra
a honra e fere artigos do Código
Penal que tipificam injúria e difamação.
O destino profissional do comunicador na CATVE ainda é incerto.
De momento, ele recebeu 30 dias
de férias.

The end
Muito antes de existir internet e
“zap-zap”, já se conhecia o devastador poder de alguns mulheres em
deixar homens maduros “pelados”.

