
Sarney quer 
falar de novo a Nação 

i p O presidente José Sarney disse 
ontem ao Jornal da Tarde estar pen
sando em fazer um pronunciamen

t o à Nação, mas ainda sem data 
marcada — pode ser na semana 
que vem, pode ser na outra. Não 
anunciará pacotes nem novos pro
gramas; quem sabe apenas as li
nhas gerais da estratégia que o go
verno vem procurando elaborar e 
adotar para enfrentar as dificulda
des econômicas. 

Sarney acentuou que uma cla
reira se vai abrindo na questão 
econômico-financeira, e que as coi
sas, perspectivas não correm mal: 
"Uma coisa já conseguimos — que 
é afastar o fantasma da hiperinfla 
ção. Diziam estar próxima a infla-' 
ção descontrolada, mas os números! 
indicam que ela não veio e não vi
rá". Em suas palavras o processo 
segue o seu curso. Não. é fácil, mas 
os obstáculos serão superados, tan
to no plano interno quanto no pla
no externo. 

O presidente estava perplexo 
com uma matéria publicada por 
um jornal de Brasília em manchete 
de primeira página, dizendo que 
ele insiste junto aos meios políti
cos para obter da Assembléia Na
cional Constituinte um mandato de 
seis anos. "Trata-se de matéria doi
da", ele desabafou, repetindo que 
jamais a quem quer que seja mani
festou opinião referente ao seu 
tempo de governo. Reconhece que 
a Constituinte é soberana para de
cidir como bem entenda süa maio
ria, que ém nenhum momento plei
teou a fixação de seu mandato em 
seis, cinco ou quatro anos. O que 
deseja é umaj definição, na medida 
do possível, rápida, porque o go
verno enfrenta problemas e neces
sita celebrar acordos e compromis
sos externos. -A Assembléia Nacio
nal Constituinte que assuma a res
ponsabilidade da decisão. 

À margem das declarações do 
presidente José Sarney, ouvia-se 
ontem nos corredores do Palácio 
do Planalto que a partir do término 
de seu encontro, hoje, com os líde
res sindicais, ele estará pronto pa
ra falar à Nação, em cadeia de rá
dio e TV. Será o juiz da oportunida
de. Não apresentará programas, 
devendo apenas alinhar medidas e 
disposições adotadas e por adotar. 
Não será pormenorizado como Díl-
son Funaro foi, na última quinta-
feira, ao comparecer perante a 
bancada do PMDB. Enunciará 
princípios gerais — se realmente 
estiver disposto a falar. A novidade 
está em que não se limitará a dis
correr sobre os problemas econô
micos. Também deverá evoluir pe
lo campo político, pois, para ele e 
seus auxiliares, a crise também é 
política.' 

Se seguir os conselhos do chefe 
do Gabinete Civil, Marco Maciel; 
depois que abordar a realidade 
econômica e pplítica o presidente 
poderá desencjadear á reforma do 
Ministério. Pa^a Marco Maciel, de 
pouco adiantaria trocar ministros 
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sem uma função e um papel defini 
do para cada um dos que viereTn a 
ser nomeados, por conta de uma 
estratégia global. Eles assumiriam 
para executar alguma coisa, isto é, 

| (jseriam escolhidos a partir das def i 
«••jniçcjes e das propostas hoje emfa-
jw«se final de elaboração. O ex-gpver 
*'t-nador de Pernambuco dá um exem

plo simples mas bastante claro: o 
écnico de um time de futebol ehe 

ga à conclusão de que, para vencer 
o campeonato, precisa mudar 'de 
tática. Se lhe basta o empate jna 
última partida, jogará na retranca 
e, por isso, escolherá oito zagiièi 
ros para fechar a área. No caso 
oposto, se para tornar-se campeão 
precisa vencer pela diferença Ide 

'alguns gols, nãó hesitará em fazer 
1 entrar em campo todos os artilhei
ros de que dispuser, levando d time 
constantemente ao ataque. Assim 
na atual conjuntura, as novas me
didas é que devem condicionar a 

S.escolha dos novos ministros. 
f> Cauteloso, Maciel naõ avança 
-além desses comentários, mas fica 

i ^evidente que o governo desistiu de 

or 

i » nomear ministros por causa de me 
ras reivindicações de governado 
res. Haveria não apenas uma dimi 

*"nuição de qualidade na equipe, 
mas, acima de tudo, uma falta'de 
conjunto. Nela sefa preciso sele
cionar aqueles que melji;ôj" se 
adaptem às novas estratégias, sem 
condicionamentos partidários. I 

Os partidos, em especial o 
PMDB e o PFL, bem como os gover
nadores, devem conscientizar-se 
de que mais importante do que a 
representativide e o poder dados a 
cada um está o interesse nacional. 
A necessidade da recuperação do 
País diante da grave crise, Seria 
impatriótico assistir os governado
res e os partidos lutando exclusiva
mente por espaços no minisferis, 
sem outras preocupações;: Dois 
exemplos são citados por assesso
res presidenciais, propositada 
mente exprimindo situações diver
sas. Café Filho, no auge da crise, 
convidou José Maria Whitaker pa 
ra ministro da Fazenda. Diante da 
negativa, tendo o banqueiro alega
do que não pertencia ajnenhum 
partido e não tinha vivência pólíti 

< ca, dobrou-o falando das' necessi 
dades maiores do País. João Gou 
lart, de seu turno, escolheu Çáírva 
lho Pinto, não fazendo causa de sua 
filiação âo PDC, mas porjçonta de 
sua crecibilidade como %dminis 
trador. ' rí'«."','-• 

Tudo indica que o ministro da 
Fazend4, Dílson Funaro,estámais 
forte do que nunca. Junto ao presi 
dente da República e jun|ça Rârte 
do PMDB é claro, porque no resto 
do País, a cotação de suas ações é 
bem baixa. Mas ele segue segunda-
feira para Washington podendo re
petir aquela famosa frase* do gene
ral Costa e Silva, então ministro dõ 
Exército e hostilizado pelo presi
dente Castelo Branco: ''VoUiminis-1! 
tro e volto ministro".' .f -^ 

Carlos Chagas 


