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O ministério que merece um 
presidente "café-com-leite" 

Quando O Estado de S. Paulo publicou, neste 
domingo, a entrevista do porta-voz da Presidên
cia da República, Antônio Frota Neto, em que 
este afirmava que "o presidente está só", que não 
conta com o apoio que gostaria de ter da Aliança 
Democrática, que não controla satisfatoriamente 
os seus ministros e que "o dr. Ulysses não o tem 
deixado governar", contávamos como certo que o 
presidente Sarney faria, na segunda-feira, um des
mentido oficial, afirmando que, de fato, o porta-
voz "falara com voz própria, coisa que ele não 
deveria ter feito". 

Mas qual não foi o nosso assombro ao consta
tarmos, incrédulos, que não só o presidente não 
desmentiu o seu porta-voz, como lhe mandou uma 
nota especial de agradecimento pelo que disse e, 
ainda, muito pior que isto, mandou que o SNI 
divulgasse uma "avaliação feita em colaboração | 
com assessores do presidente", dizendo com mui
to mais detalhes do que usou o porta-voz, tudo 
àquilo que o presidente não teve a coragem de 
dizer até hoje do seu próprio ministério: que ele é 
composto por homens "desobedientes", "indisci
plinados", "preguiçosos" e "sem legitimidade", 
assessorados por incompetentes e mais preocupa
dos em "ocupar um espaço próprio" do que com 
qualquer outra coisa... 

Líamos a tal "avaliação" esperando, avida
mente, pela sua conclusão necessária, que seria o 
anúncio da reforma completa do ministério. Mas 
não: o que estava lá, com todas as letras, para 
quem quisesse acreditar, era que em vista de to
das estas conclusões a que chegara a respeito do 
seu próprio ministério, o sr. José Sarney "está 
pensando em, até o final do ano ou no início do 
ano que vem", promover uma reforma do minis
tério!!! 

As palavras usadas na tal "avaliação" eram 
duríssimas. Afirmava-se que "principalmente 
quando se trata de controlar gastos", as determi
nações do presidente Sarney não têm sido cum
pridas por quase nenhum ministério. Na realida
de, apenas um — o do Interior, quando o titular 
era Ronaldo Costa Couto — enviou os relatórios 
mensais de avaliação do andamento dos princi
pais programas de cada pasta, exigido há mais de 
um ano pelo presidente. Os outros não enviaram 
coisa nenhuma-e nem lhe deram maiores satisfa
ções. 

A "avaliação" presidencial falava ainda na 
"ilegitimidade" da maioria dos ministros, "que 
não conta com nenhum apoio da Aliança Demo
crática" e que "insistem em ocupar um espaço 
próprio (como se isso dependesse exclusivamente 
da sua vontade), sem nenhum respaldo político, 
gerando, deste modo, grande desgaste para o go
verno'^!?!). Falava também na sua "indisciplina", 
afirmando que "os esquemas de execução dos 
programas e projetos do governo são extrema
mente falhos, não existindo esquemas de acom
panhamento"; que as assessorias dos ministros 
são, "em geral, despreparadas para as funções es
pecíficas que exercem", tendo uma atuação "mar
cada pelo improviso". 

Finalmente falava na "preguiça" — é este 
mesmo o termo, leitores, "preguiça" — dos minis
tros que, "em geral, trabalham três dias por sema
na", alguns, mesmo assim, "só dando nieio expe
diente, a partir das 14 horas". Dizia que se o presi
dente tiver de ter uma conversa pessoal com seus 
ministros entre quinta-feira após o meio-dia e se
gunda-feira de manhã, "tem de contentar-se com 
um telefonema", e mesmo assim, "se tiver sorte"!! 

A única ressalva feita era aos ministérios mili
tares, considerados pelo presidente como "a parte 
mais sadia do atual ministério"... 

Mas, diante de todas estas conclusões, sua 
excelência o presidente da República Federativa 
do Brasil não pensa em demitir ninguém, por 
enquanto. No fim do ano, talvez... 

E também os nossos "dignos" ministros, 
("preocupados em ocupar um espaço próprio" e 
com mais nada) após ouvirem tudo isto, não pen
saram um minuto sequer em entregar as suas 
cartas de demissão a quem acabara de chamá-los 
de "desobedientes, indisciplinados, incompeten
tes, ilegítimos e preguiçosos". 

Com toda a razão deste mundo, eles conside
ram "café-com-leite" este presidente que vive ma
nifestando o seu temor do parlamentarismo e que, 
ao mesmo tempo, passa um cabal recibo de que 
tem menos poder, hoje, do que a "rainha da Ingla
terra" em que teme transformar-se se for vencedo
ra a tese parlamentarista. Nem prestam atenção 
no que ele diz. Ambos, presidente e ministros, se 
merecem. 

O Brasil é que não merece nenhum dos dois. É 
com este pano de fundo — do qual, podem ter 
certeza, a comunidade internacional está toman
do ciência, provavelmente tão assombrada quan
to nós mesmos — que o sr. Bresser Pereira, já 
enfraquecido pelo recente vexame por que passou, 
se prepara para enfrentar as mais delicadas nego
ciações com nossos credores... 

É neste ambiente surrealista que se abre o 
espaço para que a súcia de aventureiros que infes
tam a nossa cena "política" prossiga, incólume, 
com o saque das riquezas nacionais, não respei
tando nem os programas de assistência à miséria 
extrema, como este "programa do leite" (que, di
ga-se de passagem, só pôde nascer porque já vi
víamos neste ambiente surrealista, e não poderia 
dar outro resultado do que este que está dando: 
pouco leite realmente distribuído, mais para os 
"amigos" do que para os pobres; algum leite se , 
transformando em cachaça e muito se transfor
mando em champagne, enquanto o rombo do dé- ' 
licit público cresce). 

É porque o sr. José Sarney é "café-com-leite", I 
e não por qualquer mérito pessoal dos seus desa
fiantes, que o dr. Ulysses sente que pode "não 
deixá-lo governar", ou que o general Leônidas 
começada ocupar o espaço que abriram à sua 
frente. É este imenso vácuo de poder que permite 
que cada governo estadual, cada ministério, cada 
autarquia, cada empresa estatal, cada repartição 
pública neste país se transforme na propriedade 
particular e no instrumento das ambições pes

soais de um indivíduo ou de um grupo, e que a 
administração pública no Brasil se transforme 
numa guerra de ambições à qual o país real está 
completamente alheio — embora lhe caiba o pa
pel de financiador de tudo isto — onde "vence 
quem dá mais canelada". 

É sob este "comando", enfim, que o antigo 
"país do futuro", hoje visto no Exterior como um 
país de moleques — aniquilado pela asfixiante in
competência de uma classe política —, se lança, 
como o rato que ruge, na sua guerra santa contra 
o mundo civilizado que um desses grupos que 
"insiste em ocupar espaço próprio" houve por 
bem declarar, passando a desrespeitar sistemati
camente todas as normas estabelecidas do conví
vio internacional, muitas vezes contra orienta
ções diretas do presidente. » 

E é pelo fim de tudo isto que o país real conti-J 
nua esperando, paralisado e desalentado. 


