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_juem ouviu o discurso do presidente José Sarney a 
^ministros, ontem de manhã, deve ter-se lembrado 
'elas entrevistas muito comuns de nossos craques 
jtebol, normalmente feitas antes dos jogos: "Nossa 
pe está bem preparada, a rapaziada está entusias-
a, o adversário é perigoso mas tudo faremos para 
juma alegria à nossa imensa torcida". Só faltou 

„dar "um abraço para os meus familiares". 
i> problema é que o presidente Sarney, que falou 
" se estivesse no Inicio da partida, já estava no 
_ tempo e seu time perdia de cinco a zero. Assim, a 
Sação que tivemos ao ouvir o presidente — e que 
(provamos até pelo frio aplauso protocolar de seus 
ites compulsórios — foi a de que este discurso está 
ado de pelo menos dois anos e dois meses, 
ie tivesse sido pronunciado no dia 15 de março de 
ainda seria aceitável, embora, como discurso de 

aquele escrito por Tancredo Neves — o do "é 
Jdo gastar" —, lido por Sarney naquela ocasião, 
|a sido muito mais contundente e apropriado e até 
e nos perdoe sua excelência — literariamente mui-
ais brilhante, 

eça lida ontem por um Sarney visivelmente inse-
B—w, tropeçando e gaguejando em vários trechos, não 
passa de uma carta de intenções das mais supérfluas; de 
um enunciado de princípios básicos que, com muito 
atraso, ele disse esperar que sua administração execute, 
como determinou num tom pouco entusiasmado aos 
ministros. Nada haveria a opor ás linhas básicas desta 
declaração de princípios se não estivéssemos diante de 
um pormenor bastante significativo: o que se espera 
deste governo que, há mais de dois anos, debate-se 
numa crise política, econômica, social e moral sem pre
cedentes, neste momento, não são mais discursos ou 
promessas que ficariam bem num palanque eleitoral, 
mas sim muita determinação e propostas concretas e 
corajosas para enfrentar as dificuldades da hora pre-
sente 

Da forma como falou, Sarney só fez confirmar aqui
lo de que os brasileiros já desconfiavam há muito tem-
go^Mo existe — como, na realidade, nunca existiu,̂  a 
tí%& ser no curto período inicial do Plano Cruzado—um 
governo de fato Instalado em Brasília. Só isso, essa 
átfcência de governo, pode explicar por que só agora ele 
decidiu passar essas "ordens de serviço" a seus auxilia-
rés!' Pensávamos que, como acontece em todo lugar do 
mundo, todos aqueles que foram convocados para servir 
M administração Sarney tivessem recebido, ao aceitar 
gnèbnvocação, determinações expressas sobre como e 
énV»í|ue trabalhar, e sempre com atenção voltada para 
oã*íiíteresses do povo brasileiro, observando o máximo 
âe*âusterldade no trato da coisa pública. 
-«Vŝ Quanto à insistência do presidente em recomendar 
âés<séus ministros que evitem gastos inúteis e desperdí-
âè&que cortem despesas de custeio e que concentrem 
investimentos em projetos produtivos e reprodutivos, 
não passa de um verdadeiro desplante, na medida em 
que à recomendação é feita um dia depois que o seu 

' ijistro dos Transportes e protegido político, José Rei-
$9 Tavares, anunciou, "por sua recomendação ex-
$a" e contra a unanimidade das opiniões de técni-
e economistas a respeito da oportunidade e da ren

dado do empreendimento, que as obras da ferrovia 
Sul começarão, lmpreterivelmente, no dia Io de 

""Sarneylnsistiu tanto em seu discurso em pedir a 
41'Jcaçâo da linguagem do governo e em aconselhar o 
ifondlmento e a ação conjunta dos vários ministérios; ^ 

em pregar, enfim, a harmonia na área federal, que toda a 
pciêdade brasileira ficou sabendo que ele também sabe * 
iquilo que ela já sabia: que até este instante o governo 

Sarney não trabalhou em equipe; que cada um dos seus í 
membros faz o que quer, sem atentar para o fato de que 
toçlas as tarefas na administração publica são comple-
mentares. O sr. Sarney apenas comprova que a sua t 
ísèiéçâo" não passa de um desses times de várzea, que 
sô,iíe reúne de vez em quando e cada dia com uma 
formação diferente. ; 
cC Estranhas, também — e no mínimo perigosas — ,as * 
recomendações de Sarney a seus ministros para que 
combatam, sem tréguas, a corrupção... 
,v„:Sarney fez, ainda, uma referência ao falecido Plano } 
Cruzado, na qual mostra, mais uma vez, que não apren
dei nada com a derrocada do tecnicamente bem monta- v 
do>;írograma de Estabilização Econômica de fevereiro 
âütino passado. Disse, dirigindo-se mais ao povo do que \ 
àseius ministros, que todos apostaram no cruzado, uma 
experiência "válida" mas que "não resistiu aos seus 
inimigos", apontando como tais. mais uma vez, os famo
sos "especuladores e lmediatistas". Velhas e surradas 
muletas retóricas de quem está Impossibilitado de pro
curar os verdadeiros culpados sem começar pòr conde
nar-se a si próprio. 
> Ao final do discurso o presidente repetiu algumas 
ídéiás que também já apareceram em vários outros 
pronunciamentos, sem nunca se terem transformado 
em ações: lembrou que o mundo de hoje é interdepen
dente, que nossa indústria está ficando obsoleta, que , 
estamos atrasados no campo tecnológico e que o Brasil • 
precisa incentivar o intercâmbio com outras nações pa- 4 

ra absorver novas tecnologias. Todas as pessoas lúcidas * 
íeste país vêm afirmando a mesma coisa há multo 
tempo. Mas não será pregando para um ministro como o 
sr. Renato Archer, que vive na sombra de tipos tão , 
esclarecidos quanto Ulysses Guimarães, Severo Gomes, 
Cristina Tavares, d. Conceição e outras eminências me- l 
nos evidentes, que o governo Irã conseguir romper a 
Verdadeira "cortina de ferro" que está sendo erguida 
éntré o Brasil e o mundo desenvolvido. Enquanto o 
wesidente tiver ministros como o sr. Archer e permitir 
jue o nacionalismo obscurantista e a xenofobia desvai

rada dos burgueses progressistas do PMDB dêem o tom 
Ideológico do seu governo, até os pontos positivos de 
seujdiscurso soarão absolutamente Insinceros. 

fisste caso, como em quase todos os outros, o gover-
ÍO não age porque não quer. Ao contrário do que o 
iresidente Sarney procura insinuar quando é cobrado, 
íoiCLpolítico é o que não lhe faltaria, se o procurasse no 

jtugar certo. Foi o que ficou demonstrado nas primeiras 
votações na Assembléia Nacional Constituinte, nas sub
comissões temáticas, quando, com algumas poucas ex
ceções, todas as propostas de cunho estatizante, nacio-
âallsteiros ou populistas foram amplamente derrotadas 
""̂  maioria moderada dos constituintes. Tudo que a 

fsuuitícfede brasileira está pedindo em todos os seus esca-
l&ès — menor presença do Estado, mais liberdade para a 
iSvre iniciativa, solução para a questão da dívida exter-
M sem xenofobismos, maior Intercâmbio financeiro e 
$gjc nológlco com o mundo desenvolvido—foi plenamen-
íe referendado pela Constituinte, numa demonstração 
$e que o povo brasileiro e seus representantes no Legis
lativo estão falando a mesma língua. 
*« O presidente Sarney não tem a menor desculpa para 
hão agir na direção correta. / 


