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Eampanha de TV tentará 
piudar imagem de Sarney 

Fátima Turci 

*'[ SÃO PAULO — A homenagem ao 
íràbalhador rural brasileiro, responsável 
pela safra recorde de 66 milhões de 
toneladas de grãos, é o primeiro dos 
cinpo filmes que inauguram a nova cam
panha do governo José Sarney, assinada 
pêlo publicitário Agnelo Pacheco, conhe
cido pelos comerciais das calcinhas Hope 
é.cuecas Mash. "Humanizamos a comu
nicação", diz Pacheco, enfatizando a ati-
và participação do presidente Sarney nas 
12 reuniões de aprovação dos anúncios 
institucionais. "O presidente eliminou to-

(das as vezes em que aparecia o nome 
dele, antecipando o que a Constituinte 
acaba de decidir", garante. 
; - Os filmes não elogiam o governo 
|Sarney, mas o Brasil, seguindo a teoria 
ide Pacheco de que o brasileiro precisa 
.[redescobrir o seu país com coisas que ele 
"mesmo faz. O primeiro filme da campa
inha, que começou a ser veiculado em 
[agosto, agradecendo aos agricultores a 
(maior safra da história, foi, na verdade, a 
júltima produção, sugerida pelo atual por-
ita-voz da presidência, Carlos Henrique. 
lAinda durante a passagem de Getúlio 
(Bittencourt pelo governo, os próximos 
[filmes já tinham sido decididos. De janei
ro, quando Pacheco teve o primeiro con
stato com o presidente Sarney, até março, 
os temas foram exaustivamente discuti
dos, começando então a produção da 
Globofec. As quatro produções, garante 
Pacheco, custaram 60% abaixo do preço 
comercial (hoje entre 8 mil e 10 mil 
OTNs cada minuto). "Não cobramos a 
criação e como a veiculação é gratuita 
não ganhei os 20% de agência, apenas os 
15% de honorários sobre a produção", 
esclarece Pacheco. 

A l e g r i a s — O próximo filme 
mpstraíá o Programa do Leite (oito mi-

Jh#és de litros/dia) e, em seguida, a 
f r e n d a Escolar (36 milhões por dia), 
tiepois, os avanços da Habitação são 
detratados pela reação de alegria de uma 
mulher ao saber que a casa em que está é 

própria. Finalmente, encerrando a série 
do ano, um diálogo entre pai e filho 
enumera os benefícios sociais: para o filho 
descrente, o pai relata conquistas como 
vale-transporte, seguro-desemprego e re
conhecimento dos sindicatos. 

Com a nova campanha, Agnelo Pa
checo espera aliviar a imagem desgastada 
do presidente Sarney, um homem, em 
sua opinião, desiludido por não ser reco
nhecido pelo que fez, obrigado a ceder ã 
pressões políticas, mas honesto e firme. 
'Passará a Constituinte, com importantes 

avanços, e após nossa proposta de huma
nização, a imagem do presidente vai > 
melhorar. Nunca voltará aos níveis do 
heroísmo do Plano Cruzado, mas eomó 
alguém que colaborou para a redescober
ta de bons valores", acredita o publicitá
rio, com sua experiência de 22 anos de 
profissão (19 na Norton e três com agên
cia própria). 

Essa é parte da teoria que levou 
Pacheco a Sarney. Em inúmeras palestras, 
o publicitário enfatizava a confusão atual 
entre fantasia e realidade, impulsionada 
pelas novelas de televisão e pela própria 
política. "Tancredo Nevez foi um capítulo 
emocionante. Depois do enterro veio o 
Sarney, que ganhou a audiência com o 
Plano Cruzado. Mas ele não respeitou 
público, protelou mudanças económicas 
para a vitória política do PMDB." 

D e s a f i o — No primeiro fim de 
semana de janeiro, o senador (PFL) Álva
ro Pacheco, amigo pessoal de Sarney, 
chamou o publicitário para uma conversa 
informal, no' Macksoud Plaza, em São 
Paulo. "Falei que Samey foi um bom 
produto jogado fora. Não soube capitali
zar sua imagem." Na segunda-feira seguin
te, às 17h30min, Agnelo Pacheco estava 
em Brasília repetindo seu discurso de 
"brasileiro" ao presidente. "O governo 
está sem cara, sem autoridade.' Uma 
semana depois, Sarney ofereceu um cargo 
— "quase de ministro das Comunicações" 
— ou a contratação da agência. O publici
tário ficou com a conta e o desafio de 
recuperar a imagem de um governo. < 
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