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O ESTADO DE S. PAUIO 

Comunistas passam 
a perna em S^rn 

RIO 
j AGÊNCIA ESTADO 

Os cariocas acharam muita gra-
| ça nas iradas declarações dé Rosea-
| na Sarney, verberando a Comissão 
| de Sistematizaçâo que derrotou as 
\ pretensões de seu pai. Disse ela, 
) num tom assim de Maria Antoniéta 
j cabocla: "Se meu pai perder em pie-
; nârio, juro que nunca mais porei os 
í pés aqui". 
j Já estamos imaginando a triste-
] za da população de Brasília, indo 
í em passeata até a augusta residên-
'• cia de dona Roseana implorar em 
] lágrimas que ela reconsidere seuju-
] ramento. Sim, a capital federal não 
] pode viver sem a aura de charme e 

simpatia da filha do presidente. Ela 
i é uma espécie de Lady Di da Nova 

República. Quem ousaria dispensá-
1 Ia? 
| Parece, enfim, que a estrela de 

José Sarney chegou ao fundo do po-
. ço. E, como dizia Jorge Amado, a 
; verdade está sempre no fundo do po

ço. Neste caso, o vate maranhense 
conseguiu atiçar os marimbondos de 

; fogo da política contra si mesmo. 
1 Fez uma reforma ministerial para 
I fortalecer-se e saiu dela mais fraco 
) do que antes. A promoção de Prisco 
\ Viana a ministro do Desenvolvlmen-
1 to Urbano abriu uma vaga na Co-
•\ missão de Sistematizaçâo que foi 
i ocupada pelo deputado Antônio 
] Britto, eleitor do mandato de quatro 
' anos. E a demissão do ministro a 

quem Prisco sucedeu desgostou o se
nador José Richa, a quem ele era 
ligado. Richa foi um dos artífices do 
mandato de quatro anos, muito por 
causa desse desgosto com Sarney. 
Também as estocadas dadas em 

! Waldyr Pires e Arraes mobilizaram 
esses governadores e suas bancadas 
contra o mandato de cinco anos. 

Os comunistas que Sarney papa
ricava, através de sua "dea verme-

i lha", Roseana, deram-lhe uma ras-
\ teira magistral. E nem por coinci

dência, a TV-E do Rio, no dia da 
' votação (domingo último), estava fa

zendo doutrinação marxista no seu 
; Jornal de Domingo. Um pífio repre-
\ sentante da Pastoral da Terra, Ro

berto Moura, classificava a UDR de 
; organização terrorista, instituída 
j para "assassinar" camponeses. As-
\ sim, textualmente, acusando o líder 
í Ronaldo Caiado de "assassino", nu

ma TV oficial. Um crime de calúnia 
I que denunciamos aqui para os devi-
; dos fins. Aliás, depois que ficou pa

tente a conspiração comunista ungi
da pelo sr. Roberto Parreiras, presi
dente da Funtevê, para colocar a 
TV-E do Rio a serviço da luta mar
xista no campo das comunicações, 
resolvemos começar a investigar o 
que se passa naquela emissora. Es
tamos recebendo dados que nos pos
sibilitarão, dentro em pouco, promo
ver um verdadeiro Parreirasgate, 
com nomes e fatos estarrecedores. 

A União Brasileira de Empresá-
• rios deverá também voltar suas vis

tas para o que se passa na TV^®,$9 
Rio, onde o combate organlzqãx}^ 
economia de mercado e á UpMíhâ^ 
ciativa é uma constante. Nesia-ejnj^' 
sora oficial, dominada pelo&àradfê» 
cais do Partido Comunista, Mieiftr 
presários são sempre tratado® como 
vilões, enquanto os líderes líérffiék. 
lhos, doutrlnaâores da revolta no 
campo e do processo estatizahtè, j^a^ 
nham diariamente os maior'éà és1^ 
paços. ^ 

Todos os setores do jornalismo 
da TV-E foram entregues a radico&s 
notórios que manipulam o noticiár 
rio e grande parte das matérias roti
neiras transmitidas. O novo diretor? 
geral, Paulo Roberto dos Santos, 
amigo pessoal de Bornhausen e ori
ginário do BNDES, homem soit di*-
sant simpático ao empresariado na
cional, não teve forças para domi
nar os "comunas" do Parreiras, Itá 
longo tempo encastelados na TV^E è 
donos absolutos do controle dá emis
sora, merecendo os mais gordos em
pregos, mordomias e outros fãúotès 
que revelam o casamento feliz âo 
filhotismo mais vergonhoso côm o 
totalitarismo mais descarado. 

Nossos democratas deveriam 
acordar de sua velha sonolência e 
observar o jornal da TV-E. Nem uma 
edição do Pravda, posta, no ar, teria 
tais apelos marxistas. É curioso có? 
mo tudo isso acontece sob a aprova
ção do velho general Oeisel (prote
tor explícito do Parreiras), qúe não 
se sabe por que cargas d'água ainda 
manda em muitos setores da Nova 
República 

Já é tempo de boa parte do em* 
presariado nacional pachortento 
acordar para os tempos adversos, 
que estamos vivendo. Muitos dos ve-i 
lhos e intransigentes capitães âe íti* 
dústria deste país ainda pensam qite 
o lado social do capitalismo é uma 
chopada para os operários, nojint 
do ano, e uma festinha âe atniffo 
oculto. Essa insensibilidade patm-' 
nal de alguns setores precisa aca
bar. Esforços no sentido de integrar! 
melhor o trabalhador na empresa^ 
devem ser empreendidos já. Porque 
o capitalismo aqui não pode sMi 
exercido da mesma maneira que Í#, 
faz nos Estados Unidos e na Suíça; 
onde o bolo da riqueza já foi muUat 
vezes aumentado ao longo das últi
mas décadas. Somos uma nação po
bre, com uma população ignorante &> 
pouco apta que, justamente por sefl 
ignorante, não acredita muita no1 

instituto do mérito e da competência 
e prefere aceitar o discurso paterna
lista dos demagogos, a lhe protnèíe^ 
rem tudo através das burras do esiaV 
do. Nem tanto ao mar nem tanto it 
terra. Devemos mitigar o capltall$-% 
mo enragé e conseguir um pacto com 
o povo, antes que o socialismo irm-. 
cional e predatório se Instale neste^ 
país. -•-}>•>., v ^ 

É hora de multa cautela e caldo 
de galinha. Se houver galinha, ''t^ 
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