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. A revista “Piauí” é o PiG (*) da Daslu. 

. O preconceito começa pelo título: “Piauí” – uma revista pseudo-sofisticada, a New Yorker 
brasileira, com o título de um estado pobre, nordestino. 

. Bem ao gosto da elite branca paulista, separatista, na essência. 

. Já se disse que é a revista “de banqueiros, para banqueiros, por banqueiros”. 

. O cérebro por trás da revista é Mário Sergio Conti, autor de um livro que pretende 
descrever as relações entre o presidente Collor e a imprensa. 

. O livro tem uma característica: todo os patrões do PiG (*) saem como heróis na relação 
com Collor. 

. Roberto Marinho, por exemplo, merece de Conti duas dezenas de elogios. 

. É uma patologia na sua manifestação mais aguda: a “patrolatria”. 

. A repórter Consuelo Dieguez  tem a sua própria marca: ela gosta de Daniel Dantas. 

. Na mesma “Piauí” ela já tinha publicado perfil comovente de Dantas. 

. Na edição que chega às bancas esta semana – devidamente impulsionada por uma nota 
preparatória na colona (**) de Mônica Bergamo na Folha (***)  – a “Piauí” publica texto de 
Diegues de título “Sergio Rosa e o mundo dos fundos”. 

. Na aparência, se trata de um perfil de Sérgio Rosa, presidente da Previ, o fundo dos 
funcionários do Banco do Brasil. 

 
[1]

Na foto, Daniel Dantas, no momento em que recebe asilo político  
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. É só a aparência. 

.  Não é ainda dessa vez que Sérgio Rosa – assim como os presidentes da Funcef e da 
Petros – terá de se defrontar com a o ato de ser cúmplice da patranha da BrOi. 

. Até porque a “Piauí” só pode bater de leve neles, uma vez que a patranha da BrOi deu um 
cala-a-boca de US$ 1 bilhão a Daniel Dantas. 

.Trata-se, na verdade, de uma outra lenga-lenga de Dantas, para provar que é uma vítima 
do Governo Lula, um perseguido, um pobre coitado, um santinho. 

. Todos os pecadilhos que Dieguez atribui a Dantas são mazelas conhecidas, públicas. 

. Não há novidade nenhuma. 

. Ela conta uma história da carochinha que envolve um tal de Alberto Guth. 

. É um enredo rocambolesco, sem pé-nem-cabeça, que não vai servir para que Arthur “caso 
para psiquiatra” Virgílio peça uma CPI dos Fundos. 

. O que interessa é o miolo da história. 

. A “Piauí”, Dieguez e Conti contam a história que mais interessa a Dantas. 

. Ele é uma vítima. 

. Um perseguido político. 

. É como se a “Piauí” desse um púlpito para Maurício Norambuena (****) dizer que é vítima 
de perseguição política. 

. E não merece ir para a cadeia. 

. Mas, sim, asilo político. 

. Coitado do Dantas, quanta perseguição ! 

. E pobre imprensa brasileira, que não se cansa de dar a um passador de bola apanhado no 
ato de passar bola, um condenado pela Justiça, tanto espaço para se defender. (*****) 

. Como diria o artigo de Otavio Frias Filho, nessa mesma “Piauí”: “O Brasil é mesmo um 
horror”. 

. Sem dúvida: basta ler o jornal que ele edita. 

Paulo Henrique Amorim 

(*)Em nenhuma democracia séria do mundo, jornais conservadores, de baixa qualidade 
técnica e até sensacionalistas, e uma única rede de televisão têm a importância que têm no 
Brasil. Eles se transformaram num partido político – o PiG, Partido da Imprensa Golpista 

(**)Não tem nada a ver com cólon. São os colonistas do PiG (***) que combatem na milícia 
para derrubar o presidente Lula. E assim se comportarão sempre que um presidente no 
Brasil, no mundo e na Galáxia tiver origem no trabalho e, não, no capital. O Mino Carta 
costuma dizer que o Brasil é o único lugar do mundo em que jornalista chama patrão de 
colega. É esse pessoal aí. 

(***) Folha é aquele jornal que entrevista Daniel Dantas DEPOIS de condenado e pergunta 
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o que ele acha da investigação, da “ditabranda”, do câncer do Fidel, da ficha falsa da Dilma, 
de Aécio vice de Serra, e que nos anos militares emprestava os carros de reportagem aos 
torturadores. 

(****) Norambuena sequestrou o publicitário Washington Olivetto e diz que foi um crime 
político. Diz-se um perseguido. 

(****) Nenhum órgão do PiG (*) foi tão generoso com Dantas quanto a Folha (***), que 
entrevistou Dantas  DEPOIS de condenado e perguntou a ele o que achava da investigação 
que o levou à condenação.  Clique aqui para ler Folha entrevista Fernandinho Beira-Mar que 
diz que “a PF plantou cocaína na casa dele” [2].  É uma obra prima do jornalismo 
contemporâneo. Receberá o Prêmio ANJ 2009 ! Entregue por Ricardo Gandour … 
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