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A Nação, presidenteVestá 
mais por aqui que o senhor. 

Amigos do presidente José Sarney têm dado conta 
de sua irritação com o que está acontecendo ultima
mente na área política e administrativa e com.as ver
sões, divulgadas pela imprensa sobre os fatos mais re
centes que envolveram a Presidência da República. 
Diante de um desses amigos, num momento de maior 
tensão, o presidente teria levado a mão ao pescoço para 
indicar que já estava "por aqui" com todas essas histó
rias, prometendo em seguida: "Eu vou reagir". 

Nada mais auspicioso se poderia esperar do presi
dente depois do vácuo de poder que se instalou nos 
gabinetes do Palácio do Planalto desde que ele aceitou 
submeter-se incondicionalmente à vontade do multipre-
sidente Ulysses Guimarães e sua curriolinha, conhecida 
também como a turma do poire. Esperavá-se que Sarney 
fosse começar sua reação retomando a autoridade per
dida nos estapafúrdios episódios da substituição do 
ministro DQson Funaro, dando rumos definidos a um 
governo hoje absolutamente baratinado. Contudo, o al
moço que teve com o deputado Ulysses Guimarães e 
com o ministro Aureliano Chaves, na terça-feira, mos
trou que a reação do presidente não tem nada de auspi
ciosa. Sarney reuniu os dois líderes da Aliança Demo
crática — esse defunto que perambula por aí insepulto à \ 
espera de uma piedosa alma que o enterre definitiva
mente — para, num patético apelo, pedir-lhes que defi- j 
nam o que pretendem fazer com ele, que lhe digam 
quanto tempo ainda terá na Presidência. Só isso. 

O que está desagradando o presidente, vê-se, é sim- ' 
plesmente o movimento pela antecipação das eleições 
presidenciais, até aqui oficialmente marcadas para 
1900. Mas mesmo contra isso Sarney não sabe como 
reagir. Se soubesse, estaria preocupado com desfazer as 
suspeitas levantadas sobre a Ferrovia Norte-Sul, com a 
contestação de sua autoridade, com a barafunda em 
que se encontra a administração pública federal. Em 
vez disso, preocupa-se em pedir condescendência aos 
Líderes de uma aliança defunta. E, agindo assim, Sarney 
comete, no mínimo, um crasso erro de perspectiva. O 
movimento por eleições para a Presidência da Repúbli
ca no próximo ano, crescente não só entre os políticos 
mas também se espraiando por toda a sociedade, não 
nasceu assim espontaneamente, porque alguém quis ou 
decidiu que seria deste modo. Ele só ganhou força de
pois que todo o País viu que o presidente da República 
havia abdicado de suas principais prerrogativas, entre 
ÍS quais a de escolher os seus ministros. 

Nós mesmos, que vínhamos defendendo com a 
maior convicção o direito de Sarney ficar no governo os 
seis anos estabelecidos pela atual Constituição, vimo-
nos forçados a abandonar quaisquer considerações de 
ordem jurídica que justificavam aquela posição, diante 
da anarquia que se estabeleceu em Brasília. Que fazer 
quando o presidente da República tem sua autoridade 
contestada — com sucesso — pelo presidente de um 
partido político totalmente dividido, como é o caso do 
PMDB, cuja maioria, por sua vez, contesta a liderança 
do presidente do partido? Como um governo pode fun
cionar com um mínimo de eficiência em tais circunstân
cias? 

Nesta confusão está a raiz de toda a crise política 
que estamos vivendo, crise esta que condiciona a gestão 
da política econômica e vai desembocar na sucessão 
presidencial. O presidente José Sarney, no entanto, in
verteu a equação e a situação passou a girar em torno do 
seu problema pessoal: a definição do "tamanho" do seu 
mandato. Ele o deseja o mais longo possível, ainda que 
ao preço de não exercê-lo plenamente. Por isso não 
hesltouempedir ajuda a um homem que deseja usurpar-
lhe a autoridade — o dr. Ulysses. 

A ajuda real, positiva, que o deputado Ulysses Gui
marães pode dar hoje ao presidente José Sarney é prati
camente nenhuma. A legenda que ele preside não é um 
partido político na verdadeira acepção do termo, mas 
um aglomerado de pequenos grupos que, no momento, 
nem< mesmo partilham de muitos interesses comuns. 
Ulysses responde apenas por uma pequena facção, con
tra outros grupos, como a esquerda independente, o 
centro democrático, o de Covas/Richa, o dos governado
res *do Nordeste, o de Quércia/Moreira/Cardoso, o dos 
coordenadores das bancadas estaduais e tantos mais 
quantos peemedebistas houver. Quando negocia com 
Sarney, Ulysses está blefando, pois fala apenas em seu 
próprio nome e pela turma do poire . 

G tripresidente está tão frágil que veio correndo a 
São Paulo celebrar um acordo com o governador Ores-
tes Quércia — por quem, todo mundo sabe, ele não 
morre de amores —, visando sustar o entusiasmo dos 
que, dentro do PMDB, pedem eleições presidenciais em 
1988. O acordo Quércia-Ulysses ilustra bem o jogo de 
interesses que move esses homens a quem Sarney está 
recorrendo. Quércia e Ulysses acertaram apenas que o 
pleito no próximo ano não é bom. A data ideal, porém, 
cada um tem a sua. Não por considerações de ordem 
superior, mas por puro interesse pessoal. Ulysses não 
quer esta conversa agora porque sabe que seu prestígio 
no PMDB é o mais baixo possível e ele precisa de tempo 
para tentar recuperar-se. Quércia também quer tempo, 
só que um pouco mais do que Ulysses, para terminar seu 
mandato em São Paulo, usufruindo bem do cartório 
eleitoral que está montando ê n torno da máquina ad
ministrativa paulista. Richa e Covas fazem cálculos 
idênticos: preferem os quatro anos para aproveitar o 
desgaste de Ulysses e o tempo limitado de ação dos 
governadores. Já Montoro, Hélio Garcia e outros gosta
riam que a eleição se realizasse no prazo mais breve 
possível, antes que eles sejam definitivamente esqueci-
dos.-Do lado do PFL a manobra não é diferente: Aurelia
no tem pressa e só espera uma grande ocasião para se 
lançar enquanto Maciel joga a longo prazo. 

De nenhum deles se ouve um argumento razoável 
para justificar a posição adotada, algo que respondesse 
à pergunta que fazemos todos nós brasileiros: que é 
melhor para o Brasil? 

É esta pergunta que o presidente José Sarney deve 
fazer a si mesmo em lugar de ficar consultando oráculos 
tão interesseiros como o dr. Ulysses e o dr. Aureliano. E 
para o presidente a resposta é muito simples: para o 
País, o mais importante é que ele assuma suas responsa
bilidades como presidente da República sem se preocu
par com questões menores como esta. Nunca o presiden
te; Sarney teve tantas condições de livrar-se deste bando 
què se entredilacera porque todos querem o mesmo 
prêmio que é uno e indivisível. Esses homens não repre
sentam mais nada para à nação brasileira desde que ela 
percebeu que foi enganada pela falcatrua armada por 

Ulysses e companhia com o Plano Cruzado. Se o presi
dente está "por aqui" com o que andam falando de seu 
governo, os brasileiros estão muito mais "por aqui" com 
o PMDB do dr. Ulysses pelo que ele aprontou na econo
mia do País. 

O presidente Sarney está, portanto, diante de uma 
oportunidade rara para — quem sabe? — realizar o 
grande sonho de todo político: passar para a História 
como um verdadeiro estadista. Oportunidade rara, dize
mos, porque chegou a um ponto em que não tem mais 
nada a perder a não ser um ou dois anos de mandato. E 
tudo a recuperar, inclusive o respeito da Nação, durante 
o tempo de governo que lhe restar. Sabe, certamente, 
que sua carreira política estará encerrada no dia em que 
sair do Planalto. 

Por que, então, hesitar em enfrentar corajosamente 
os abutres que esvoaçam por cima do seu palácio, gover
nando até o último momento — afinal! — com os olhos 
postos exclusivamente nos verdadeiros interesses na
cionais? Por que não dar ao novo ministro da Fazenda 
total respaldo para que possa reconstruir o que a irres
ponsabilidade daqueles mesmos abutres destruiu? 
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