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BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Engana-se quem supuser que o 
País acorda amanhã do longo sono 
das festas de Natal e Ano-Novo. O 
que pode estar começando dentro de 
algumas horas é o período do retor
no, lento e progressivo, da adapta
ção ao trabalho, coisa que, na me
lhor das hipóteses, só se completará 
no meio da semana. 

Há 20 dias, quando começou a 
debandada de Brasília, a compensa
ção era de que a 4 de janeiro esta
riam todos a postos. Melhor teria 
sido a fantasia. Ou o sonho. "Na se-
gunda-feira recomeçaremos, retem
perados, depois de um justo descan
so." Ledo engano. Ou malandragem, 
pois sente-se agora que a frase mais 
'se assemelhou ao confiteor do que a 
um compromisso. Foram saindo to
dos, de mansinho, de lide dezembro 
em diante, mas voltar, voltarão mais 
devagar ainda. 

Deputados e senadores viaja
ram para os seus estados, em profu
são. Os mais privilegiados, para o 
Exterior. Nem os líderes escaparam, 
sequer o dr. Ulysses Guimarães, há 
dez dias instalado em Nova York. O 
presidente José Sarney anunciou re
pouso entre a ilha do Curupu e a 
praia do Calhau, no litoral mara
nhense, adiou a ida por três dias, 
mas acabou indo. Os ministros, aos 
poucos, sumiram, ficando três ou 
quatro na capital federal, talvez por 
falta de opção, nos tribunais supe
riores, por conta do recesso, mas, 
certamente, também sem ele, foram-
se todos. 

Pior do que com as cúpulas 
aconteceu com as bases, porque aos 
ocupantes de cargos de primeiro es
calão dâ-se sempre a mobilidade ne
cessária para se deslocarem pelo 
País, a trabalho, sem interrupção 
das funções na sede. As férias atra
palham menos. Ou prejudicam me
nos a máquina, que deveria funcio
nar impessoalmente. S6 que, este 
ano (ou melhor, no ano passado), a 
debandada contagiou como nunca. 
Os escalões inferiores também parti
ram. Diretores de departamentos, 
dirigentes de estatais, chefes de se-
ção e sucedâneos mostraram que 
também não são de ferro. E a moda 
pegou, mais para baixo. As reparti
ções públicas federais literalmente 
pararam. E não será amanhã que 
estarão se movimentando. 

A volta começa mas não termina 
antes de quinta-feira, pois a compla
cência atingiu as raias do absurdo. 
O 4 de janeiro não é o dia de todos 
estarem a postos, trabalhando. Vi
rou o dia do início do retorno, que, 

I pa ra muitos, levará dois, três ou 
' mais dias. 

Dizem alguns ofendidos que nas 
empresas privadas passa-se o mes
mo, sendo difícil encontrar seus res
ponsáveis nas mesas de tratfàlho, 

* nesses períodos., Aíttis ou menos. E, 
afinal, quem $a*$00 está saindo à 
custa dos dinheiros públicos, muito 
menos pago pêlo Estado. Se prejuízo 
há, fica debitado a quem está empre
gando o seu património. 

Fica difícil explicar essas coi
sas lá fora, ainda que não devamos 
explicação a ninguém. Afinal, o Na
tal se comemora em 25 de dezembro 

e o Ano Novo, em Io de janeiro. 'Sei', 
riam dois dias de feriados. PoiS'Vt^ 
raram 20, ou mais. Estivesse o Pais'' 
às mil maravilhas, pleno de riqitásjS,'' 
sem problemas de produção, ddfáí--' 
nistração e necessidade de recup^J 
rar tempos perdidos, ainda se adv^-,[ 
tiriam essas férias coletivas naçifi-^ 
nais. Do jeito que as coisas vão,nã\o^ 
dá para aceitar. Principalment&jnjQZ 
serviço público. Muito menos se\,ct* 
data marcada para o trabalho reco-' 
meçar foi, desde o início, apresenta
da como farsa. Para não valer. *jr>-

Quem quiser comprovar, é /qfií?» 
Amanhã não haverá número na A$i 
sèmbléia Nacional Constituinte» 
Nem os líderes terão chegado, a não, 
ser alguns, à noite, depois de indor^ 
miáas trajetórias. Mesmo se chegas,^ 
sem todos, não adiantaria. O pf.ií^ 
legiado funcionalismo do Cong'<tes» 
so, que também se escafeãeu, levqsá* 
mais tempo para tomar posição Ttász 
salas e nos corredores onde não sex 

faz nada. São 27 os ministros d e i 
tado, valendo estabelecer apoStíf 
singular: do total, quantos estarão-
em seus gabinetes amanhã pela ma
nhã? Dez? 12? Nem isso. Por antjttbr 
gia, as repartições sob seus cuifyag 
dos, também. "•' ''• ? ' 

Alguém ainda se dará o trqfjjçt-
Iho de calcular os recursos e o trqyjçÊ-
lho perdidos nesse fim de ano, <Stffc 
pelo calendário, já passou, mas giH&I 
na realidade, ainda é comemoraHs% 
Uma festa! A conta, pagam os corairi* 
buintes. Faltando dinheiro, bastada 
edição de um novo pacote aumeXi^, 
tando as alíquotas do Impostoviji^ 
Renda ou punindo quem tem um em^ 
prego, pois quem tem dois acaboUjdfÇ. 
ser punido. *•-•'>•-. 

Por tudo isso não se espera, nej» 
para amanhã, nem para depois, item. 
para quarta-feira, nenhuma dechâ& 
sobre a mudança do Regimentada 
Assembleia Nacional ConstituítíieJ 
Uniram-se o Centrão, a esquerd$âé> 
mocrática, os "históricos" e os radi
cais nesse festival de perder tempfae. 
cruzar os braços. Os prazos e^fttr 
congelados, talvez nem no fim-^úò 
mês comece a votação final, destttít^ 
da a se prolongar até abril. Ou níJlíC 
Muito menos será previsível à-êx* 
pectativa de o Palácio do PlariqttB 
entregar ao presidente José Safj$$ 
o miniplano económico preparado 
por Mário Henrique Simonsen, Pau
lo Rabelo de Castro e outros, se,£*#§ 
tiveremtrabalhado durante asfèàmè.-
Porque também são humanos, eprx> 
sileiros. Quem sabe apenas hoje^lé-
nham começado? f>^ " 

Convenhamos: além de país^dS 
carnaual, o Brasil trans/orma-s&flíri 
país do Natal, do Ano Novo, da\fi§cr 
mana Santa, de São João, da Sésrça-
na da Pátria, de Finados, de Toítos 
os Santos, do Dia dos Pais, íffcs 
Afães, das Titias, eté. É pena ĵftif 
mestre Gilberto Freire tenha mortí-* 
do, porque a correrem as coisaS^Or 
mo correm, daqui a alguns an&çrit 
equação estará invertida e não tiètè-
mos um sotiólogo de verdade para 
dissecá-las: haverá apenas o serfêiÊ»'. 
tre em que se trabalha, depois o im&> 
a semana, quem sabe, por fim, o,jtjfite 
Como sugestão, que tal o 1° de mate,-
quando todos estariam em suas ga
las, gabinetes, fábricas e íudArÇ 
mais? IvÇ/ 


