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A hora do presidente 

•̂  O presidente da República é 
o juiz, solitário como todo 
',magistrado, da conveniência 
#è manter ou modificar sua 
íequipé de ministros. O pre
sidente José Sarney, ninguém 
ignora, assumiu o governo em 
condições excepcionalmente 
•difíceis: ele é o herdeiro de 
«^Tancredo Neves, que foi 
obrigado a compor uma equipe 
ministerial em cima de uma 
transição complexa, tensa e 
t «ftremamente negociada. O 
presidente Sarney manteve os 
Compromissos anteriores, im-
^jantou o regime democrático e 
-conviveu com escolhas de-
êêrrentes de acordos que não 
|pram por ele assinados. 
4-, O Chefe do governo, tam
bém como Juiz da transição, 
suportou o ônus de governar 
cí»n> uma equipe que não era a 
%üa em nome da consolidação 
<fo projeto democrático, uma 
ambição de todo o país. Ao 
flfngo deste 1985, que vai 
||egando ao final, o presidente 
U\\ liberando uma a uma das 
promessas feitas pela me-
worável campanha que levou 
Tancredo Neves à vitória no 
Colégio Eleitoral. O voto do 
analfabeto foi concedido, veio a 
reforma partidária, a reforma 
agrária e, finalmente, depois de 
jparchas e contramarchas no 
âòngresso Nacional, foi 
p r o v a d a a mensagem ins
tituindo a Assembléia Na-
fléional Constituinte. 
8^ De um ponto de vista for-
Jifial, as promessas de resta
belecimento democrático foram 
atendidas, como também foi 

Urdida a reivindicação do 
^estabelecimento de eleições 

iretas para prefeitos de ca-
ais e de estâncias hidro-

minerais e municipios de se
gurança nacional. A eleição de 
deputados federais e senadores 
ao Distrito Federal já é norma 
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escrita e, por essa razão, a 
única cidade cassada no Brasil 
passará também a votar. Tudo 
isso foi alcançado em curto es
paço de tempo, com arranjos 
partidários precarissimos de 
que foi exemplo a dificuldade 
para que o Congresso aprovas
se a mensagem da Constituin
te. Agora, o pacote econômico 
ameaça também encalhar no 
Congresso Nacional. 

O presidente jogou todo o 
peso de seu prestigio para al
cançar estes objetivos, que 
eram os prioritários dentro da 
Aliança Democrática, embora 
convivesse com um ministério 
ceifado por ambições políticas 
pessoais. O Ministério e o sis
tema burocrático que lhe dá 
sustento no mais das vezes 
reagiu, com lentidão ás propos
tas presidenciais. Tem sido 
difícil acertar o passo entre os 
objetivos maiores do governo, 
as ambições políticas de 
parlamentares e ministros que 
trocam tiros e disfarçadas 
manobras para prejudicarem-
se, uns aos outros. 

Neste final de ano há muito 
para ser comemorado, porque o 
pais sobreviveu a tantas tem
pestades. Mas é de inteira jus
tiça que o presidente da Re
pública decida expor sua ad
ministração a menor taxa de 
risco. Modificar o Ministério 
no mesmo momento em que as 
bases políticas procuram um 
melhor entendimento visando 
dar respaldo ao governo é ação 
justificável em qualquer de
mocracia, ainda mais numa 
democracia cheia de riscos 
como a brasileira. Se aqui 
houvesse um regime parlamen
tarista, a troca de ministros 
seria ato de rotina. No regime 
de um presidencialismo forte 
ainda há um ranço de se man
ter junto ao poder para ficar, 
ou parecer, forte. 


