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MAIS UM 
EXERCICIO 

DE 
MANIPULAÇÃ

O 
Duas formas de se dar uma noticia 

-Sociedade brasileira passou bem pela crise 
. 

Estudo produzido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), 
divulgado nesta quarta-feira, revelou que a crise 
internacional que bafejou o país no ano de 2009, pouco 
ou nada afetou a situação das classes 
socioeconômicas.Concluiu o estudo que a chamada 
classe AB (renda familiar acima de R$ 4.808) cresceu 
2% em relação a dezembro de 2008.  
. 
Naquele ano ela representava 15,33% da população e, no 
final de 2009, já significava 15,63% do total. No outro 
extremo, a classe D --famílias com renda de R$ 805 a 
R$ 1.114—que representa 13,37% da população, teve um 
avanço de 1,4%, passando a representar 14,77%, 
enquanto a classe E (renda familiar de até R$ 804) 
encolheu 1,5% frente a dezembro de 2008. 
. 
O único dado negativo revelado pelo estudo foi relativo à 
classe C (famílias com renda de R$ 1.115 a R$ 4.807), 
que na comparação com dezembro de 2008 apresentou 
retração oscilando em 0.4% passando a representar 
53.58%, ante 53.83%, em 2008. 
. 
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Mas mesmo aqui, o dado negativo foi anulado , pois 
como ressaltou o coordenador do Centro de Políticas 
Sociais da FGV, Marcelo Neri, o dado positivo é que a 
mesma já voltou a crescer. 
. 
BEEEEEEEMMMMMMMM................ 
. 
Mas se eu sou jornalista de um jornal diário cujo 
objetivo político maior é solapar o governo Lula fazendo 
uso de meu poder de manipulação para desconstruir a 
administração federal associando-a à corrupção e à 
inépcia, ao nepotismo e à incompetência, posso muito 
bem repercutir a “fraude” do discurso oficial mostrando 
que a Crise afetou sim muita gente e reforçar junto a 
meus leitores a imagem negativa da administração 
Lula. 
. 
Para tanto, basta simplesmente realocar palavras e 
parágrafos e noticiar o referido estudo da FGV assim: 
. 
10/02/2010 - 13h36 
. 
Crise faz classe média encolher em 2009 pela 1ª 
vez em seis anos 
. 
CIRILO JUNIOR 
da Folha Online, no Rio 
. 
O corpo da matéria traz os mesmos dados do texto 
acima. Mas para o leitor fica retida a mensagem negativa 
do título da noticia. 
. 
Ademais, os dados estão dispostos de forma 
embaralhada, inacessíveis a um leitor em geral sem 
tempo nem disposição para destrinchá-los.A matéria 
completa está aqui: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u692
145.shtml  
Do blog INTER AÇÃO 
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LEVEZA (UM CASO A 
MAIS)-MARGARETH 
MENEZES/LUIS 
REPRESAS 

DÚVIDA ATROZ 
Quantos terão perdido 
as suas chaves  
durante a folia 
momesca?  
Eu não consegui perder 
as minhas!  
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