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L i Coisas da política 

UANDO, no início do mês, o economista 
Luís Paulo Rosemberg devolveu ao Presiden

te Sarney o cargo de assessor para assuntos econô
micos que, a um salá
rio de Cr$ 8 milhões, 
exercia no Palácio do 
Planalto, alegou que 
se retirava de cena 
porque não era mais 
necessário ao Gover
no. "Eu fui convida
do a ajudar num mo
mento difícil, mas 
agora o Presidente 
não precisa mais de mim", explicou o economista, 
ao afivelar as malas para retornar a São Paulo. 
Rosemberg pensava que estava produzindo uma 
banal frase de despedida, mas os fatos deram à sua 
expressão um sentido mais consistente. 

A verdade é que o Presidente Sarney já 
prescinde da assessoria eminentemente pessoal 
que criou à sua volta no Palácio do Planalto, 
gerada pelas dificuldades que vislumbrava há um 
ano, para comandar um ministério cujos integran
tes jamais teria escolhido. Tendo caído de pára-
quedas na poltrona que a sociedade brasileira 
conquistou, nas ruas, para Tancredo Neves, ele 
precisava dos amigos para uma espécie de consul
toria, isto é, para ser avisado dos riscos de abalroa-
mento do barco que conduzia. 

É um bom sinal para a sociedade brasileira 
que o Presidente comece a dispensar a ajuda 
desses marinheiros e, melhor sinal ainda, a sua 
disposição de não mais preencher essas vagas que 
Surgem no Palácio do Planalto. A saída de Rosem
berg inaugurou a via palmilhada logo depois pelo 
assessor de assuntos especiais, Alberico Cordeiro, 
e nos próximos dias mais uma porta se fecha no 
segundo andar do palácio: a do gabinete do 
coordenador de assuntos publicitários, Luis Gu-
temberg, já ocupado em arrumar as gavetas. 

O contribuinte brasileiro agradece ao Presi
dente Sarney sua decisão de acabar com esses 
cargos, afinal são despesas que se reduzem na 
folha de pagamento dos 1 mil 500 funcionários 
palacianos. Porém o mais importante é observar 
que coincide com esse momento a disposição do 
Presidente Sarney para tomar com energia, e 
sozinho, o leme desse barco governamental. Sar
ney decidiu que 1986 é a unidade de medida do 

'_, futuro do seu Governo, se não no aspecto político 
— um fato imprevisível —, mas nos campos 
econômico e administrativo. Se na área econômica 
ele ainda consegue exibir com orgulho os solitários 
troféus representados pelo crescimento em 8% do 
PIB e pela prorrogação do acordo com os banquei
ros internacionais, na área administrativa Sarney 
se ressente de não ter colhido muitos êxitos. 

Pessoalmente, o Presidente conseguiu impri

mir austeridade e simplicidade aos seus atos, 
constituindo-se o último desses exemplos na au
diência de 40 minutos que concedeu ao cacique 
Raoni para ouvi-lo discorrer s obre a terapêutica 
que se propunha ministrar para curar o cientista 
Augusto Ruschi. Essa mudança de hábitos no 
Palácio do Planalto, que não se resume mais à 
remoção das estátuas eqüestres de mau gosto 
deixadas pelo General Figueiredo, tende a ampliar 
seus espaços no Governo. O passo fundamental 
dessa mudança foi definido por Sarney como a 
troca do ministério, um corpo desarticulado que 
chega ao ocaso sem ter brilhado. E é exatamente 
dessa falta de notabilidade que o Presidente vai se 
beneficiar para escolher mais livremente o novo 
grupo de auxiliares. 

Ninguém pode dizer que esse ministério, 
formado no auge dos acontecimentos que levaram 
a oposição ao poder, não foi constituído por forças 
partidárias. Contudo, se o PMDB e o PFL forma
ram um poder executivo tão desarticulado assim, 
não têm muitos argumentos agora para querer 
definir a nomeação de outro. E por isso que, ao 
sentar à mesa de „ negociações para discutir com 
Sarney o novo ministério, o Deputado Ulysses 
Guimarães mais sugere nomes do que ouve. 
Cumprindo, evidentemente, o seu papel, o presi
dente do PMDB diz a Sarney quais os quadros do 
seu partido que devem ser alçados aos gabinetes da 
Esplanada dos Ministérios. O Presidente, no en
tanto, se limita a discorrer sobre a generalidade 
dos critérios. 

Essa é também mais uma demonstração de 
que Sarney quer tomar as rédeas desse governo 
que não pode mais sobreviver desarticulado. Com 
o argumento de que ninguém pode sair contando 
por aí aquilo que não sabe, o Presidente não conta 
sequer para os íntimos os nomes dos escolhidos 
que formarão sua equipe a partir de 15 de feverei
ro. "Eu quero assumir a responsabilidade por esse 
ministério, portanto, a reforma deve ser assunto 
exclusivamente meu", previne ele. Tendo frescas 
na memória as imposições que se produziram em 
torno de Tancredo Neves, quando da nomeação 
desse ministério, Sarney foge das pressões. É 
verdade que não tem conseguido. 

Mas é louvável que esteja querendo assumir 
in totum a responsabilidade pelos acertos e desa
certos do seu governo, convencido de que, se tiver 
êxito este ano, obterá um saldo credor para 
terminar seu governo. Resta saber se esse plano 
tão bem definido no campo administrativo terá sua 
réplica na área política, onde o Presidente atraves
sou um amargo ano de dificuldades para aprovar 
seus projetos. Mas a solução dessa charada tam
bém caberá a ele encontrar. Afinal, é o Presidente 
quem está construindo o ministério e com ele a 
mágica para assegurar a aprovação dos atos do seu 
governo. 
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