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(*) Siderado pela incom petência generalizada no ‘debate unificado’
de dom ingo, o voto da semana:
Q uando estç Fraguim estiver circu
lando voefa jà U rfc lido centena: á£ lau
da: sobre o tal do defcsíe promovido pela
Globo £ Jornatòe Paulistas incorpora
dos. Deles vocês certamentc NÀO obterão
uma vjj*c critica io badaladissimo even
to C antinuarSo «todos, estufados d t arro
gância, perorando lebre sua desprendida
contribuição á democracia, etc. etc

WINNER
BETING!

Tolice da grosa: a democracia saiu
perdendo porque houve regulamente, de
mais Com medo de perder o controle do
espetáculo e ceder is provocações de jor
nalistas inescrupuíosos (como aconteceu
no debate passado, novembro de 85)
corobiaaram-se tantas amarrações que faltOL polémica, contiat» -iade, espontanei
dade.
Debates e pesquisa sSo p a n e do pro
cesso político n u m dtmocracia. M as o
endeusamento de ur,. d-ibate que acabou
pifio toma uma discussão eleitoral algo
como programa de calouros, inapelávei.
Política não é isso. Embevecidos com sua
. importância e a suspeiUssima parceírada
que invalida o principie fundamental da
concorrência e da pluralidade, os jornalõe: paulistas comport?ram-se durante a
semana que antecedeu o show como iornaizinhos do Interior fase ados com seu
próprio poder. Geraram tam anha expecta
tiva - sua parte no negócio - que acabaram !
provocando efeito adverso. Este o ladoj
perverso das unanimidades - erosão do ia- j
teresse e inevitável baixa de qualidade.!
"D ebate unificado" é como "vestibular
unificado” - engodo knèrico.

A pedidos

“ IMPRENSA ESCRITA”
O&uto-incensamento„2adoração generaliza
da e 2 pretens&oforaro ião grandes no pla
neja mento áo evento que não sobrou tempo
nem disposição para o indispensável
exercício de humildade de buscar o me
lhor. colocar-se na posição do público, es
pecular sobre o çue é certo ou errado, es-!
tabelecer princípios. O serviço público j
converteu-se em desserviço à sociedade so- j
bretudo no que tange à contribuição da-1
quilo que o idiota do M aluf chama de
“ imprensa escrita” .

0 QUÉRCiA QUE EU GOSTO
P e q u en a O r e stia d i.
p u blicada
gra cio sa m en te, em
h o m en a g em à delicada
e ta le n ío sa Senh orin ha
O lga D e M o ra is, P od e
ser en to a d a com ? io la
caipira o a viola de
gam b á C om to d o a m o r,
r esp e ite , am izade
e a d m iração.
$ Olga De Morais t bos moça.
Adora agradar e agrados. Más
não consegue disfarçar insopitàve! preferência pcios poderosos
cbefões — de qualquer altura e
esúio — que controlam redaçôes
t partidos. $ Olga De Morais é
alme sensível e enlevada Mas
sofre da estranha mania da faturar modas. Quer ter o passapor
te esquerdista com todas as ga
las. Por seus bvros de contabili
dade jé passaram a ilha, a ver
dadeira Olga. agora vai traçar o
Marighella para não ficar ionge
das vanguaraas, acabarè sua
longa e profícua vida publican
do a correspondência secreta
com Fernando Gabeira e uma
arrazadors confissão^Eu Queria
ser Eduardo Suplicy *Tem um li
vro — denúncia que jamais pu
blicará'Eu sei quem é o Copy do
Marcelo Paiva."
$ Olga De Morais é paladina
da liberdade de imprensa, desde
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que a imprensa esteja toda. sem
exceçôes. a seu favor. Jornalista
independente, segundo da, só
pode ter opinião que coincida
com as suas Pombas, existe al
guém mais perfeita do que ela?
Se aiguèm publicar aqui no Pasquun algo que contrarie seus capriebos manda chamar c bomenzarrão de Campinas que
abre suas burras e manda inserir, a pese de ouro, em todos os
jornais. enormes maténas paga:
para intimida-ios.
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j $ Olga De Morais è espirituosa. \
j Gostaria de escrever toda semaí na coisas engraçadissimas neste
I Pasquim. Não tem tempo. Mas
■ quando dé-nos a honra de sua
j companhia, avisa previamente o
i coronelzão de Campinas e antes
| mesmo que nossa edição esteja
j impressa jé apareceu c dinheiro
para transcrevê-la nos principais
jomalões
§ Olga De Morais é desfruta veS, disponível, exposta, ofereci
da — desde que resulte em letra
de forma. Precisa aparecer. Se
passar três dias sem sei lembra
da por alguém. Deus acuda —
toma seus sais e jã calcula que
está condenada ao ostracismo.
Na mesma semana em que lem
brava sua decisiva participação
nas greves de 1980 ao lado da
quele Meu Tipo Inesquecível de
Campinas posava inconsolável
para uma reportagem sobre des

casados. Como é dura & vida
dos intelectuais bem-sucedidos!
^ Olga De Morais é suiii e jei
tosa.. Na inspirada catiiinána
que mandou publicar aos quatro
ventos em favor daquele belo latagãc Intrépido Caçador de
Andorinhas enfiou um panegírico & pequena companheira,
muito da sapeca, a quem chama
reveladoramente de "querida,
corajosa e talentosa” ísic) Em
setembro sairá a parcorada diaria mas recusarão qualquer tostâo de ORESTES. Alias, este, desprendid&mente pagou do seu
próprio bolso-do-coleie uma
matéria de capa na gaiante revista Senhora da semanz passada,
a única que conseguiu c feito
brilhante de sai: logo após o
anúncio do Plano Cruzado com
a capa contra e o texto a favor.
Isenção é isto.
De Morais conhece geo
grafia eleitoral. Precisa dos vo
tos paulistas, logo não tem por
que solidanzar-se com o agredi
do carioca, rende mais louvar os
agressores donos da praça.

S Olga De Morais é jornalista,
isenta, imparcial, formada na
brilhante escola de objetividade.
Mas ninguém è de ferro, um dia
deixou-se levar por um acesso de
passionalismo e fingiu que não
entendeu o que leu Na matéria
paga com que bravamente furou

a lista negra do Folhão e do Estadõc fazendo com que pubbcassem na.- prestigiosas páginas
um nome há muito banido a ta
lentosa escriba nào responde à
acusação que paira sobre
ORESTES de ter traído despvóoradamente a candidatura Fer
nando Henrique. Lapso, Olgè
errou. Um dia conserta, na vioa
tudo se conserta e se ajeita desde
que se aja dencadamenit, com
punhos de seda. inclusive nas
cafagestagens. Tem mais: nosso
pasquineiro dissera que desconfiava de peemedebists com livre
trânsito no atual Estadão mas a
; taientoss jornalista
< que Antoaw Ermirio
< nojom alio sem censura.
j
Adorável cabritinha: Antonio
í
Ermirio não e peemedebista.
j
nem nunca será.
I
$ Por estas e outras, te adoro
Olguinha De Morais, de famHis
das sempre-vivas. mestre em do
bradinhas douradas. Teu caleboca não me assustou. Por azas
e outras, leitores queridos, vo
tem para Constituinte cm Ro
dolfo Konder (PCB). Mas se
quiserem dar força na Consti
tuinte ao PMDB, vélítc de guer
ra, votem em Audálio Dantas
Para Senadores: Fernando Hen
rique e Mario Covas. No Rio:
Moreira Franco, para o Senado
Evandro Lins e Sinvai Palmeira
(PSB). Em Minas, Itamar Fran
co. (a) A.D. Admirador Incon
solável.
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Decepção completa. Eis porque:
* Se o debate foi tão decisivo para a demo
cracia brasileira, marec zero da nossa ma
turidade política como foi trom beteado,
porque não pensaram os Parceiros na par
ticipação popuiar ames do coro de recla
mações do distinto público? É democracia
reunir qç donos da informação e com eles
fazer a festa, sozinhos?
* Para evitar a canalhice que tornou fam o
so o último debate em S. Paulo chamaram
um monte de jornalistas para neutralizar o
Boris Casoy, acertaram-se tantas regras
que foi pro brejo qualquer possibilidade
de fluência. Os bons jornalistas presentes
acabaram sumindo porque o seu papel na
estruturação foi liminarmente diminuído
por precaução. Ficou evidente que, ní
concepção do programa, levou-se em conta o desempenho casoyistico de novembro
passado: se deixassem o Boris sozinho po
deria repetir a façanha, se o tirassem seria
desgraçá-lo; combinaram então que have
ria dois representantes de cada promotor.
Com tanta gente, ninguém se mexeu. E
jornalista que deixa de perguntar, deixa de
atuar. O com portam ento indevido de um
profissional no debate passado acabou
comprometendo a atuação dos demais.

j * Chamou a atenção porém aquela interí vencão tola e pueril do mesmo Bons pe| dind^' aos candidatos a opinião sobre os
1geniais E aoueia despudorada coiner-de- j
j chá que deu ao seu particular amigo. Pau- j
j lo Maluf, sobre energia.
i « Se os Parceiros estavam empenhados em
i o fere c e r à sociedade um efetivo serviço
I púbiico po; que não abriram mão do pai irocimo publicitário? Aquele comercial de
i c a ch a ç a de boiso foi um acinte, verdadeiro
: insulto num programa apresentado como
: in,cio da nova era da Política brasileira

A grande jogada da Globo!

CHEGA DE
INTERMEDIÁRIOS:
JOELMIR PARA
GOVER
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. * Se o debate fo i retransmitido para todo j
! o territorio nacional por que nào foram
j c o n v id a d o s outros jornais de outros EstaI dos? E por que recusaram os Parceiros a
■re tra n s m is s ã o de outras emissoras particu! iare s conforme aenúncia da Record naí quela mesma noite? Acesso á informação
| c essência! a democracia. Noticia n ã o tem
) dono. Serviço Pubiico nào pode ter excluj sividade.
• « Teotónic Simões e uma caricatura. Huí mamsmo naquela boca vira aigo parecido
I com pregação hare-krishna.
• Supia, coitado, foi um desastre, Dava
I dó. Tive vontade de ligar para M anha paj ra dar-lhe uns conselhos. Politicamente
j primário: como sempre o PT esquece o
| grande inimigo - no caso, Maluf - e se coni centra em dividir as forças que podem imi pedir o retrocesso.
CACOETE VERBAL
e Tonhão, bisonho, canhestro. N ão soube ;
i capitalizar a polarizaçâc que M aluf e !
i Quércia lhe ofereceram. Tropeçou, abriu |
: •-■rerna:-’ errou N ão fo i p rep ara d o , n ão 1
rsab e falar (tem um cacoete verba! horrível j
; enfiando o ad verbio n atu ralm en te comc- ;

! se fosse virgulai. Nào e do ramo. não lem
! vocação para a vida pública muito embo: ra tenha as melhores intenções. As enqueI tes desta segunda-feira o colocam bem no
| gosto do público mas a mim não convenj ceu como adversário para destroçar Mai iuf. Mas o público tem suas razões.
* Orestes até que surpreendeu: foi o mais
! treinado e ensaiado. Usou do charme para
; o público feminino (tirando logo o casaco
j para exibir os contornos musculares), íaI lou com ênfase, fe? gestos reiteradores.
j Mas Deus meu. onde está a substância do
j PMDB’ Repetir as C IEP s do Brizoia è
i solução para a educação em S. Paulo?
I Presídios agrícolas acabam com a vioiênj cia das ruas? E a politica de Direitos Humanos que ele torpedeou? Não tem o que
dizer mas o diz bem Será c Reagan do
aparelho esquerdista brasileiro?
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FALTA DE .APETITE
e Maluf poupou Quércia. mistificou jo 
gando o problema do leite e da carne no |
âmbito estadual, usou da insolência habi- j
tua: mentiu descaradamente e sò escapou
do cerco do repórter do JT Kleber de Al
meida sobre corrupção porque não teve
aaversarios com apetite para esmagá-lo.
Quércia estava mais preocupado em des
troçar Ermirio do que liquidar o arquiinimigo da democracia.
Sabem quem ganhou o debate? Joelmir Betir.g seguro, calmo, elegante, justo,
firme, irónico, comedido e discreto. São
Paulo pode envergonhar-se perante o res
to do brasii peia baixa qualidade dos seus
candidatos. Mas, sem dúvida, pode
orgulhar-se da competência e profissiona
lismo do condutor do debate.
Joelmir para Governador!

Como todo mundo viu. c o Dines ae ____
prociama, o apreser; :aai?r Joelmir Bêttisg
foi c- grande venced or ás debaie entre os
candidatos ao governo atSâo Pauio. Falou
mais que todos eles. ^pa-iceu mais no video
e ainda teve o poder de fazer os adversários,
quer dizer, os candidatos caiarem a boca.
Quem pensa que Ludc isso aconteceu por
acaso, pela faita de b rilhe dos candidatos ou
devido às rígidas normas-do debate, está re
dondamente enganado: Trata-se de mais
uma grande jogada d a Ráde Globo que, cau
sada de mtermediarsos decidiu assumir de
vez o governo de Sàc Pasèo - escalou Joelmir
para a espinhosa tareia.
Já francamente favonco em todas as oes-1
quisas realizadas amos d primeiro debaie,
joelmir Betiing (que pao menos, entende de
economia) tem tude o e ® è necessário is^te
Pais para vencer unsa eeição: simpatia, boa
comunicação e o ap>oic acondicionai óa Re
de Globo. E o pont o principal dessa estraté
gia globai concentra-st ao segundo debate,
em novembro, às veisperas das eleições.
No grande prédio dnza da Rua Lopes
Quintas, no Jardirr Botânico, Rio de Jaaei-;
rc já foram esboçada; as regras para o se-;
gundo debate. São as seguintes:
. .
|
‘ 1- O debate, se reaisará nos estúdios da ‘
emissora em Fernancc de Noronha, cujas !
instalações serão es^eaajmente modificadas;
para aumentar a segureiça. Não será permi- ]
tida a aglomeração de gaivotas, golfinhos ou j
baieias nas proximidades. Jornalistas e con- ]
vidados especiais poderão assistir ao debate |
confortavelmente mst&ados em suas casas;
ou mesmo nas seates regionais da emissora |
em São Paulo.
2- A participação pepuiar. tão reclamada;
no primeiro debate, seri permitida, a) por si-1
nais de fumaça: b por gritos e sussuros; cij
por tambores; e d per sance ou sorteio. A j
cada duas mi! canas, uma será sorteada.;
Não serão aceitos íaness pessoais dos candi- i
datos.
3- Cada candidato terá exatos três segun-j
dos para responder a.- perguntas, podendo ]
fazé-io com moviroenteç de cabeça, olhos ou
até gestos. Não serão permitidos movimen
tos que possam sig n ifa r ofensas aos outros
candidatos.
4- No primeiro boco. os jomalistasdebatedores poderão perguntar livremente
aos candidatos, desde que o façam em dois
segundos. As pergurroa inacabadas ficarão
no ar, como nos ?iin>es de suspense. No se
gundo bioco, os candiáaios perguntam entre
si. No terceiro, pergisiam aos jornalistas.
No quarto, o medísdo- pergunta e responde.
No quinto...
5- Réplicas e tréplica deverão ser encami
nhadas poí escrito, sr, pape! ofício, três
vias, batidas a maouinã. em espaço 2, para a
produção do programa.
6- Os jornais c-o-pHxocinadores publica
rão a integra do debas, em capítulos, na seção dos leitores, a paris do dia 16 de novem
bro.
f
1- A cada exibição áo livro “ Por que não
o P H ?’\ será cobraâo o equivalente a um
comercial.
8- O patrocínio do ãebate será dividido em
cotas entre os pariicicantes. Quem não tiver
empresa própria poderá vender o espaço, re
cebendo a comissão decontato.
9- Comerciais de bé?idas, cigarros, roupas
e outros produtos normais de consumo po
derão ser inseridos, desde que não se façam
menções especificas os. veladas aos candida
tos, como “ Tergai, ião amarrota, nem per
de o vinco, viu Ermirio?” ou “ Deca, usada
até no banheiro de Frankfurt.” ou ainda:
"Botinas Amarelão, is legitimas, de Pedre
gulho ao M orumbi.” E nem mesmo ‘‘Expe
rimente PH, não è diferente, mas quem sabe
dá?”
10- O mediador do debate será o governa
dor, digo, o jornalisa Joelmir Betting. Ele
fará os sorteios, a apresentação dos musicais
intercalados e receberá ainda, das mãos do
governador Franco Montoro, as chaves do
Palácio e o regador de prata da horta gover
namental.
_________________

