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Como lidar com os jornalistas
Manual mostra como políticos e autoridades devem se comportar para "aparecer bem" e aproveitar o potencial da imprensa
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É através da imprensa que os eleitores tomam
conhecimento do que o político faz ou pensa. Mas
o que fazer para "ter espaço" na imprensa, para
aparecer (e aparecer bem) nos jornais, revistas,
rádios e TVs? A resposta a essa pergunta, que
interessa diretamente aos deputados e seus assesso-
res, pode ser encontrada no livro "Manual da fonte:
como lidar com os jornalistas", lançado recente-
mente. O autor, Geraldo Sobreira, experiente jor-
nalista de Brasília, trabalhou nos principais jornais
e revistas do País e há anos atua como assessor de
imprensa de ministérios e de lideranças partidárias
na Câmara dos Deputados.

O objetivo do livro é mostrar, às "fontes de
informação" em potencial, especialmente aos polí-
ticos, como tornar o contato com os repórteres mais
positivo e produtivo. Além disso, ele busca revelar
como funciona a cabeça dos jornalistas, seu código
de ética, seus interesses e suas manias.

A "fonte" é aquele que, com algum poder ou
com acesso aos bastidores das decisões, fornece
informações aos jornalistas e, desse modo, acaba
aparecendo regularmente no noticiário. E não é
apenas o governo que tem poder e recebe o assédio
da imprensa. Oposição também é poder de fato, na
medida em que influencia e altera decisões do

governo, induz o comportamento da
sociedade e cria fatos.

Embora todo deputado seja uma
"fonte" em potencial, nem todos asse-
guram presença freqüente na mídia.
Sobreira afirma que qualquer repórter
político experiente que cubra o Con-
gresso Nacional sabe que lá existem,
no máximo, 30 parlamentares conside-
rados boas fontes. E, nas demais casas
legislativas, a realidade não é diferen-
te.

Ojornalista busca informação, que
é a sua matéria-prima. "E atribuição do
assessor de imprensa mostrar ao asses-
sorado o que é notícia, o que é impor-	Alexâr

tante e interessa aos repórteres", afir-
ma Alexânia Goulart, jornalista e assessora do
deputado Mauri Torres.

Justamente por não saberem identificar o que é
notícia, muitos políticos acabam fazendo um enor-
me e, às vezes, inútil esforço para divulgar seus
projetos de lei, suas ações, discursos e opiniões
sobre os fatos do dia-a-dia. "E estes julgam-se
discriminados ou incompreendidos pelos repórte-
res que vivem no assédio constante às estrelas, ou
melhor, às fontes", avalia Geraldo Sobreira.

Vale lembrar o ensinamento de um dos maiores

/S

nomes do jornalismo político contemporâneo,
Carlos Castello Branco, que até sua morte, ano
passado, manteve, por mais de 30 anos, no
"Jornal do Brasil", a mais respeitada coluna
diária da imprensa brasileira: "O repórter é
atraído pelo deputado que tem informações. O
deputado que não tem informação, que não sabe
o que se passa no seu meio, na sua bancada, no
seu partido, para nós, repórteres, não funciona,
não existe, fica no anonimato, no subúrbio da
representação".

ia: assessor deve mostrar ao político aquilo que
interessa ao repórter

Credibilidade é fundamental
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Mas não basta ter informação. Para
tornar-se uma"boa fonte", observa Sobreira,
o principal pressuposto é que a pessoa fale
sempre a verdade. Credibilidade é um re-
quisito fundamental. "Não podendo falar
sobre determinado assunto, dig que não
pode e deixa isso claro", aconselha.

Passar dicas como essas é uma das
responsabilidades dos assessores de im-
prensa. Na Assembléia, muitos deputados
têm jornalistas em seus gabinetes, respon-
sáveis pela elaboração de jornais, folhetos,
releases e por facilitar a aproximação dos
parlamentares com os repórteres que co-
brem a Casa. "O assessor de imprensa tem
que trabalhar para que osjornalistas tenham
acesso à fonte; nunca fazer da autoridade a

Elisa: a 
quem está servindo monopólio dele, virando

autoridade no um mero fabricante de releases", aconselha
pode ser	Elisa Fonseca e Silva assessora do deputa-
monopólio do
assessor de do Baldonedo Napoleão.
Imprensa

	

	Outra atitude importante para quem quer
ter um bom
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contato com
jornalistas é
não fugir
quando pro-
curado pela
imprensa.
Nadademan-

 dar dizer que
está em reu-

-, niao, que saiu,

viajou, etc. "O repórter acaba descobrindo
e a pessoa perde a confiança dos jornalis-
tas", analisa Carlos Alberto Lopes, assessor
de imprensa do deputado Marcos Helênio.

Além disso, as "boas fontes" nunca
traem os repórteres, "plantando" notas que
não sejam verdadeiras. Isso é considerado
um "pecado mortal", que "queima" a fonte
definitivamente.

No relacionamento com os jornalistas, a
regra é não bajular e ser cordial, mesmo
quando se trata de alguém que, na véspera,
escreveu uma matéria com criticas à fonte.
"É preciso ter claro que ojornalista não é um
amigo, mas um profissional interessado em
informações", recomenda o autor. Por isso,
não se deve esperar a cumplicidade do re-
pórter. O jornalista, mesmo afável e cordi-
al, é - adverte Sobreira - uma espécie de
tubarão domado: não pode ver sangue que
enlouquece.
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diretamente para
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boa performance em telejornal. .\o gravar uma efltrL' usta a
sefonte deve se ater a duas ou três lr.uws curtas
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No caso da niprensa escrita. nada irrita mais um repórter
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são do interesse do publi-
co e jamais não ao ar. E

Carlos Alberto aconselha políticos a	preciso aprender a distin-
no fugir da imprensa	 ,,itr n nrincinat do aces-

sório Além disso usar
uma linguagem simples e
acessível a iodos tnde
pendenlemcntc do grau d
instrução do teles-
pectador,
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