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que elas continuam acontecendo independente -
mente da vontade do governo de querer assumi-las. 
O fundamental na democracia não é só permitir a 
critica. É estudar realisticamente cada observação e, 
quando ela for procedente, mudar de direção. E isso 
que esperamos do governo Sarney. 

Sayad, do Planejamento?- PoisBárn^..,„ 
se fosse possível haver alguma identidade entre um 
ministro confessadamente monetarista e outro radi
calmente estruturalista. Ora, melhor seria se o presi
dente tomasse o partido de um dos lados e encerras
se uma polémica que já não tem mais razão de ser. 
Pelo menos o País ficaria conhecendo os rumos que o 
governo quer realmente dar à economia e poderia 
preparar-se para o que viesse em seguida. Esta incer
teza é que não pode continuar. 

Não tem sentido também o discurso que o presi
dente fez negando a existência de problemas na 
Aliança Democrática. Esta obra de engenharia polí
tica cuidadosamente edificada pelo presidente Tan
credo Neves é outra obra de ficção na vida do presi-
dente Sarney. Ela está totalmente esfacelada e o 
PMDB, o maior partido da Aliança, não mostra o 
menor interesse em mantê-la de pé. Aliás, conforme 
assinalamos num editorial na semana passada, o 
partido do dr. Ulysses, arrastado por suas forças de 
esquerda, já está há muito tempo na oposição. Ao 
não enxergar este fato — ou pelo menos não levá-lo 
na devida consideração —, Sarney arrisca-se a ficar 
politicamente isolado, sem condições de determinar 
nenhum tipo de política para qualquer questão que 
se lhe apresente. 

O momento máximo desse mergulho do presi-
dente-escritor no maravilhoso mundo da ficção foi a 
apaixonada defesa que ele fez do malfadado Plano 
Nacional de Reforma Agrária. Nunca, como aqui, ele 
esteve tão longe da realidade e tão por fora dos fatos. 
Para começar, tentou classificar como passlonais as 
críticas que têm sido feitas ao projeto elaborado no 
Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária. E, 
no entanto, não há comportamento mais racional do 
que o dos críticos desse pernicioso plano. Desde que 
o projeto foi colocado em circulação, as entidades 
representativas dos produtores agrícolas não têm 
feito outra coisa senão apresentar sugestões para 
que o governo possa ter uma política agrícola e fun
diária voltada realmente para os interesses do País e 
não um plano demagógico que atende apenas às 
posições ideológicas de alguns poucos. Nós mesmos 
aqui do Jornal da Tarde encomendamos ao nosso 
correspondente A. M. Pimenta Neves um trabalho — 
publicado em nossa edição de 10 de junho — sobre a 
estrutura agrária dos Estados Unidos, para mostrar 
que as premissas nas quais se baseia o plano do 
Mirad são totalmente falsas. O que o presidente Sar
ney espera para que os debates fiquem no plano da 
racionalidade? 

Estamos certos de que quem está agindo emocio
nalmente neste caso é o governo — ou os grupos no 
governo interessados em impor uma reforma agrária 
antidemocrática e anticapitalista. Diz o presidente,, 
por exemplo, que, se o Brasil não fizer esta reforma 
agrária agora, dentro de dez anos nos estaremos 
lamentando não mais de um "choque do petróleo'*, 
mas de um choque de alimentos. Nada mais irreal e 
distorcido. Como já mostramos exaustivamente em 
comentários anteriores, o problema da produção 
agrícola no Brasil não se deve à estrutura agrária, 
mas ao fato de que o povo brasileiro hão tem dinhei
ro para comprar mais alimentos do que compra ago
ra. É o mesmo caso da índia, citado pelo presidente 
Sarney em sua entrevista, mas com uma interpreta
ção errada. Realmente, a índia praticamente tripli
cou sua produção agrícola nos últimos 30 anos. Só 
que com isso a vida do povo hindu não melhorou 
muita coisa não. Simplesmente, o país passou a ser 
um exportador de grãos, pois a população continua 
sem condições de adquirir o que produz. E a fome 
milenar perdura. 

Não será com sofismas desse tipo nem com de
monstrações de boa vontade que o presidente José 
Sarney levará adiante a difícil tarefa de corrigir os 
rumos da política económica e institucional do País 
e dar ao Brasil uma face verdadeiramente democrá- • 
tica. Não adianta negar a realidade das coisas, por-

O presidente jJarney 
tangenciando a realidade 

Esta primeira entrevista coletiva do presidente 
José Sarney veio confirmar uma suspeita que já nos 
assaltava há algum tempo: apesar dos esforços do 
presidente, de seus auxiliares e de alguns políticos, a 
Nova República, em muitos aspectos, comporta-se 
igualzinha à Velha, Apenas com uma retórica mais 
bonita e um estilo mais democrático de agir. A dispo
sição do presidente da República, inaugurada por 
Tancredo Neves antes da posse do novo governo, de 
submeter-se a periódicas sabatinas da imprensa 
marca a diferença. A imitação, nesse caso, fica por 
conta das respostas de Samey ontem, sempre tan
genciando a realidade. Este, para nós, foi o ponto 
mais sombrio da entrevista: a tentativa acentuada e 
continuada de negar a evidência dos fatos diante de 
cada questão mais polémica dos jornalistas. O presi
dente foi incisivo no tom, mas pouco revelador nas 
informações, o que prejudica uma análise mais pro
funda de suas palavras; na verdade, em momento 
algum ele disse o que pretende fazer para levar 
adiante, sem graves turbulências, à administração 
do País. 

Entendemos bem a perplexidade do presidente e 
sabemos que algumas cobranças que estão sendo 
feitas ao governo são precipitadas e até mal-
intencionadas. É o caso das pressões da chamada 
"esquerda independente" do PMDB contra a política 
económica colocada em prática sob a batuta do mi
nistro da Fazenda, Francisco Dornelles, única área 
da administração federal a apresentar resultados 
concretos positivos até agora. O efetivo governo Sar
ney tem, como ele mesmo lembrou ontem, apenas 56 
dias de vida. É preciso dar tempo para que as medi
das adotadas produzam frutos concretos e duradou
ros. Esse fato, no entanto, não justifica algumas vaci
lações que temos notado no governo. Como é o caso 
da demora para*definir os cortes nos gastos do setor 
público. Ou, ainda, os constantes adiamentos da fi
xação dos índices do aumento das prestações da 
casa própria. Aplaudimos quando o presidente Sar
ney mostra disposição de ouvir setores da sociedade 
antes de definir-se diante das questões mais polémi
cas. Esse expediente, porém, não pode servir de des
culpa para adiar indefinidamente as decisões. 

O aspecto mais preocupante, no entanto, clara
mente exibido ao longo da entrevista de ontem, é 
esta tendência do presidente para fugir da realidade. 
Em pelo menos três momentos, ele nos pareceu estar 
falando muito mais como o escritor que é, descreven
do algum futuro romance de realismo fantástico, do 
que como um presidente da República realmente 
informado da realidade e dos problemas que tem 
pela frente. Alguma coisa poderia soar mais irreal 
aos ouvidos da população brasileira do que o esforço 
feito para negar as desavenças públicas entre os 
ministros Francisco Dornelles, da Fazenda, e João 
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