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Nestes dias de crise é co
mum ouvlr-se queixas do 
Governo contra xiitas e 
bakunins localizados em di
ferentes setores da vida na
cional, desde o Congresso 
às associações de classes, 
passando pela imprensa. 
As queixas sâo proceden
tes. Eles existem e estão aí 
para dificultar ainda mais 
o gerenciamento dos gra
ves problemas com que se 
defronta hoje o Governo do 
Presidente Sarney. 

Tanto quanto aqueles, no 
entanto, fazem mal ao Bra
sil, à vida das empresas e 
dos cidadãos os xiitas e 
bakunins localizados na 
própria administração fe
deral. E fácil identificá-los. 
A espécie mais comum é 
aquela que já está sendo 
conhecida como "a que 
gosta de sentar em cima". 
A expressão, se dita numa 
esquina da cidade, tomaria 
a conotação chula que iden
tifica os integrantes do cha
mado grupo de alto risco. 
Mas, não 'se trata dessa 
matéria, própria do Minis-, 
tério da Saúde. Os xiitas e 
bakunins do Governo são 
portadores de outro vírus, o 
vírus do imobilismo, tão 
nefasto ao País quanto a in
transigência política e a de
sobediência civil. 

A espécie de que trata
mos senta em cima de to

dos os assuntos, de todos os 
processos ou interesses que 
lhe são levados. E, com a 
soberba exclusiva dos es
tultos que têm o rei na bar
riga, ignoram olimpica-
mente até mesmo a contri
buição construtiva dos que 
têm, de fato, espírito públi
co e olham com preocupa
ção a pasmaceira desses 
baronetes da Nova Repú
blica. 

Não há, hoje, no Pais, 
quem não tenha um caso 
exemplar pa ra contar 
acerca desses funcionários 
inoculados de imobilismo e 
soberba, que constituem, 
nesta hora, os maiores ad
versários do Governo Sar
ney. E um paradoxo. Te
mos um Presidente dispos
to ao diálogo, e. abaixo de
le, servidores, em diferen
tes ministérios, tão imóveis 
que sequer respondem a 
um singelo pedido de au
diência. Não entenderam a 
interpretação democrática 
de planalto que nos legou 
Juscelino^Kubitschek e que 
,está sendo ̂ eguida fielmen
te por José Sarney. Ou, por 
outra, só conhecem a inter

p re t ação do conceito geo
gráfico: planalto (eles) é o 
que está acima da planície 
(nós). 

A profilaxia recomenda
da para o combate aos por
tadores desse vírus é a usa
da pela Sucam contra o 
mosquito da malária: a pul
verização. 


