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São só duas, na opinião de 
Borges da Silveira, ministro da Saúde-. 

ou ele sai do part ido 
com os dissidentes, ou fica e 

se integra ao centro-democrático, l iderando 
o apo io ao governo. 
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O presidente do PMDB, depu
tado Ulysses Guimarães, só tem 
duas saídas, na avaliação do mi
nistro da Saúde, Borges da Silvei
ra: ou acompanha os dissidentes 
do partido e deixa a legenda para 
o" grupo que apoia o presidente 
Sarney; ou fica no PMDB, junto 
com aqueles que integram o cen
tro-democrático, liderando assim 
a maioria de apoio ao governo no 
.partido. 

Para o PMDB, Borges da Sil
veira também não vê uma saída 
diferente: ou o pa r t ido racha , 
saindo as alas dissidentes, para 
permitir uma unidade ideológica; 
ou se extinguirá. O ministro acha 
•que pode rá a c o n t e c e r com o 
IJMDB o mesmo que ocorreu com 
o PDS, que cresceu demais e saiu 
desmoralizado das urnas. Desse 
rnodOj considera normal a saída 
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• E Ulysses (esq.) vai 
f icar no part ido, afirma 

Borges da Silveira. 

dos descontentes. 
Ele também acha certo que o 

governo passe a agir, afastando de 
cargos de confiança pessoas que 
estejam ligadas aos chamados dis
sidentes. "Se eu fosse o presiden
te faria isso, e não seria retalia
ção", a c r e s c e n t a n d o que "uma. 
pessoa quejião é de confiança não 
pode continuar t rabalhando para 

o governo nessas funções, isso não 
vale, contudo, para as funções bu
rocráticas". 

De sua parte, Borges da Sil
veira acha que Ulysses Guimarães 
não deixará o PMDB e ficará com 
a maioria do partido. O — inisiro 
da Saúde também é contra a for
mação de um bloco na Constituin
te, ou no Congresso Nacional, de 
apoio ao presidente íey, Ele 
entende que o governo deve ter 
uma maioria dentro dos partidos 
e aqueles que não estiverem satis
feitos com esse apoio que deixem 
a legenda. 

O sistema de bloco, segundo o 
minis t ro , nunca deu c e r t o , a 
exemplo do Centrão, justamente 
porque não tem uma liderança. As 
l i de ranças , para ele, estão nos 
partidos e é com esses líderes que 
o governo tem que falar. 

verdade é a seguinte: os poli- I 
ticos brasileiros continuam a J-
enganar a sociedade. Nem V 

probidade, nem eleições! 
- -ê É uma má fé crónica, nascida ;' 
da deformação moral e do desco
nhecimento absoluto de suas rele
vantes atribuições'. No fundo, que
rei só aproveitar dos privilégios 
desse nirvana cartonai que se tor
nou o setor público, no Brasil. Pou
quíssimos são os legisladores ou 
administradores que têm plena 
consciência de suas responsabili
dades e que trabalham em benefí
cio da coletividade. 
. n Para os cidadãos mais atentos, 
p carrossel das promessas não cum
pridas já é rotina. Tudo não passa 
de uma enorme e contínua farsa, 
montada diante de uma plateia in
culta, desinformada e, por essa ra
zão, incapaz de reagir a esse trági
co espetáculo. 

-. • Dos mais pobres municípios às 
ricas capitais, as matilhas oficiais 
dilaceram os recursos públicos. Os 
jornais denunciam, as CPIs investi
gam, o Judiciário entorpecido ob-
sensa e nada acontece. 

O resultado não poderia ser ou
tro: a exaustão financeira do Esta
do e da própria sociedade achaca
da. Tudo causado por ações políti
cas contínuas de uma postura men
tal patrimonialista, provinciana, 
irresponsável e inconsequente! Pior 
ê á falência moral e o descrédito da 
sociedade nos homens públicos — 
lastro vital nas democracias repre
sentativas —, que nesta tão espera
da "Nova " República foram eleitos 

para restaurar a dignidade, a de
cência e o exemplo moralizador, 
após o autoritarismo corrompido 
do longo período das fardas. 

Mas não adianta chorar, nem 
reclamar para o bispo. (Esses, 
aliás, estão muito ocupados em or
ganizar as invasões de terras e to
mar conta do minério dos indí
genas.) 

Uma nova conta já está aí! 
Podem continuar a enganar os 

ignorantes, podem continuar a 
manter a demagogia barata, neste 
circo delirante. Podem incluir to
das as fantasias e devaneios irres
ponsáveis, nesse tratado de asnei
ras que estão chamando de Consti
tuição. 

O mundo real — muito diferen
te de paizeco oficial, da província 
do faz-de<ontc — esse não perdoa. 
E a conte terá que ter saldada. Ou 
mudamos o destinatário, impondo 
efetivo controle sobre os governan
tes, ou c pagartr-.os sozinhos, como 
sempre. 

Então, o que fazer? Como fa-

zer? De que forma poderemos solu
cionar esses problemas, para que 
deixemos de ser eterno o País do 
futuro? 

Na realidade, só existem três 
coisas a serem feitas, se quisermos 
nos tornar uma Nação verdadeira
mente próspera, livre e civih:adc: 
1', reduzir o governo; &, promover 

* Justiça; 3r, educar o povo. 
— Somente com uma efetiva re

dução do tamanho do Estado e com 
o redirecicnamento de suas ativi-
caáes é que a sociedade terá a 
chance de criar sua própria prospe
ridade. E mais: é preciso abolir o 
engodo demagógico do Estado pa
ternalista, e pseudoprovedor para 
que nos tornemos meio e fim: auto-
propulsores, gestores e beneficiá
rios do nosso próprio esforço e do 
nosso destino. 

— Promover a Justiça é a única 
forma de transformar os brasileiros 
em cidadãos verdadeiramente li
vres das arbitrariedades e das im
posições discricionárias do poder 
coercitivo ào Estado, ou das pres
sões do poder económico. 

— E educar o povo. não sim
plesmente a instrução elementar, 
mas criarmos condições para que. 
com o pluralismo de iàéioj r expe
riências, propicie-se o desenvolvi 
mente do discemi-T.er.to próprio e 
do cutoconhecimento. Esset, si in
centivados pelo exemplo de lisura e 
seriedade na gestão pública, só 
concoTeráo para a conscientizaçãc 
dai responsabilidades individuais 
e para o cprimorarmnto de poien-
cizíidadet do povo, como Nação. 


