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è^% A bordo do 707 
José Negreiros 

M AL chegou do seu encontro com o papa, o 
presidente José Sarney planeja voltar a Roma, 

Washington e África, voar para a União Soviética, 
China, índia e Japão, e 
visitar a Alemanha e a 
França, cumprindo à ris
ca a agenda internacio
nal que o Itamarati lhe 
preparou. Agindo as
sim, ele poderá deixar o 
palácio do Planalto, ao 
final; de seu mandato, 
como o governante bra
sileiro que deu a volta 
ao mundo e arrebatou do general Figueiredo o título de 
campeão de viagens internacionais. Se a situação 
interna é relativamente tranqüila, o presidente conser
va altos índices de popularidade e não há nenhuma 
pendência dramática para resolver lá fora, por que 
Sarney tomou gosto pelas viagens ao exterior? A 
experiência do homem comum lhe ensina que, em 
geral, as pessoas preferem o conforto de suas casas, 
salvo se, quando estão lá, sentem-se incomodadas. É o 

5ue parece acontecer, em parte, com o presidente, 
ipesar de toda a aparência de êxito dó Plano Cruzado, 

de audaciosos projetos de resgate da crise social e da 
perspectiva de instalação de uma Constituinte que 

__ ....-,. 

1L i Coisas da polítioa 

contribuirá para consolidar as reformas, a verdade é 
que o presidente tem problemas aqui dentro, e a Igreja 
é apenas o mais importante deles. 

Ao contrário de seus antecessores, Sarney tem o 
privilégio de lançar mão da diplomacia para tentar 
compensar dificuldades internas, uma propriedade dá 
qual só as democracias podem desfrutar. Figueiredo foi 
ao Oriente e aos Estados Unidos, depois de também 
passar pela África, embora, ao contrário de Sarney, 
não pudesse ir aonde queria. O presidente do regime 
civil exporta o charme da redemocratização, satisfaz 
curiosidades internacionais sobre o cruzado e flerta 
com potências econômicas. Ou seja, embora pouca 
gente perceba, graças ao programa de mudanças da 
Nova República, cada vez mais a política externa 
transforma-se num instrumento de política interna, 
como aliás é comum aos países que adquirem crescente 
importância relativa e exercem indiscutível liderança 
em seus continentes. 

Na semana que termina hoje, por exemplo, uma 
coisa inimaginável há apenas dois anos aconteceu quase 
simultaneamente no Vaticano e em Paris: o Brasil 
sentou-se à mesa para discutir nessas capitais assuntos 
de exclusiva natureza interna, como a reforma agrária e 
a política de informática. Ambas fazem parte da 
agenda de temas espinhosos nos quais Sarney evita 
tocar antes das eleições de 15 de novembro e por isso 
recorre ao diálogo com seus parceiros de além fron
teira. 
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O caso das relações com a Igreja é o mais 
preocupante. O governo está perplexo com a constata
ção de que, segundo a avaliação de seus analistas, as 
entidades da cúpula da burocracia religiosa na verdade 
fizeram uma opção preferencial pela esquerda, e não 
pelos pobres, acreditando que com isso antecipam-se a 
um resultado inexorável das umas de 15 de novembro, 
quando PT e PDT ganhariam a eleição. As autoridades 
confessam que têm dificuldade para lidar com essa 
confrontação e tendem a apostar na mudança da 
direção da CNBB, na sucessão de dom Ivo Lorscheiter, 
em fevereiro de 1987, embora isso seja uma coisa muito 
difícil de se operacionalizar. Com a ida ao Vaticano, o 
presidente praticamente esgotou um primeiro esforço 
de neutralização do cerco religioso que tenta interferir 
na reforma agrária e agora está na dependência de suas 
próprias futuras iniciativas. 

Outro lugar onde o sapato do presidente aperta é 
ria política de abastecimento implantada após o Plano 
Cruzado. Falta muita coisa na mesa da classe média, 
que aliás teve aumento real de salário e até por isso 
passou a comprar mais. Mas falta sobretudo carne e até 
frango, sem que o governo até agora sinta-se firme o 
suficiente para simplesmente aplicar a lei e confiscar o 
produto. Nesse caso, o governo age com tanto cuidado 
quanto em relação à reforma agrária, pois encontra 
pela frente basicamente os mesmos poderosos interes
ses que articulam pecuaristas, latifundiários, enfim 

sabotadores diante dos quais aparentemente se esgotai 
o pique das reformas. „w, 

Se quisesse, como Figueiredo, expor-se a um* 
plebiscito, Sarney teria resolvido subir nos palanques 
desta campanha eleitoral e não teria tempo para! 
percorrer África, Oriente e América. Só que ele optou^ 
pelo 707 da presidência e pretende tirar partido do que" 
já conseguiu até aqui. Presidindo uma nação que tem o 
segundo maior eleitorado do Ocidente, dez vizinhos^ 
com os quais tem excelentes relações e um comércio de?» 
quase 50 bilhões de dólares, ele perdeu o complexo c[ê: 

inferioridade e nesse processo de desinibição talvez* 
tenha até pecado por excesso, com o risco de fazer urrT 
governo itinerante. '•""*• 

Atento à geografia latino-americana, Sarney preò-" 
cüpou-se até mesmo em aprofundar o que o Itamarati-
chama de "diplomacia pessoal", que tem marcador 
relacionamento direto entre presidentes, chanceleres e 
ministros no continente. Ela tem servido especialmente 
para resolver problemas comuns como dívida externa," 
subdesenvolvimento e integração econômica, temas" 
que o levarão à Argentina no final do mês e provável--
mente ao México antes do final da ano. 

Os únicos lugares aonde o presidente não tenT 
vontade de ir é ao Rio e a São Paulo, onde além dv 
todos aqueles problemas o partido do governo sé6 
arrisca a perder a eleição. 
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