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Brasília — "Dou as ordens e 
elas não são cumpridas, e o 
pior é que nem tenho como 
conferir." A queixa é do presi
dente José Sarney e foi feita 
diante do ministro da Adminis
tração, Aluízio Alves, que 
prontamente não só concordou 
como tirou-lhe as esperanças 
de uma solução a curto prazo: 
"A máquina é muito ruim e 
não vai ser fácil melhorá-la." 

A pelo menos três outros 
interlocutores, o presidente já 
disse que seu problema só se 
resolverá com a reforma minis
terial, prevista para fevereiro. 
Mas no Palácio do Planalto 
existe quem duvide que Sarney 
agüente esperar tanto. O presi
dente tem sido pródigo em 
queixas e nao se pode 
de não tentar mudar o ramo 
desse emperramento burocráti
co, que e(e ele considera uma 
das piores heranças do governo 
passado. 

Seu primeiro lance enérgico 
contra a morosidade adminis
trativa ficou só a nível de asses-
soria, mas não se pode negar 
seu charme. O formulário onde 
o presidente determina a seus 
ministros providências como 
"resolver", "dar andamento" e 
"acompanhar" passou a incluir 
um enigmático "TV". Isso sig
nifica, no jargão palaciano, te 
vira. E o presidente não hesita 
em determiná-lo sempre que 
sobre sua mesa pousa uma difi
culdade gerada pela morosida
de da máquina administrativa, 
que ele, discretamente, acusa 
de "mal azeitada". 

Há muito tempo o presiden
te vem empregando, embora 
sem muito sucesso, outra estra
tégia destinada a acelerar o 
andamento dessa máquina. 
Tem telefonado para os minis
tros, no momento em que che
gam a seu gabinete denúncias 
de lentidão nas soluções admi
nistrativas. Mas não é fácil en
contrar os ministros. Na última 
vez que telefonou para Nelson 
Ribeiro a fim de saber as cau
sas da lentidão com que se 
implanta a reforma agrária, 
Sarney não» o encontrou. A 
secretária de Ribeiro também 
não sabia onde ele estava. 

Reforma agrária 
A reforma agrária é o assun

to que tem gerado mais recla
mações ao presidente. O go
vernador do Paraná, José Ri-
cha, disse a Sarney que foi 
obrigado a autorizar a invasão 
de uma área do Banco do Esta
do de Minas Gerais por falta de 
iniciativa do Incra. 

Os prefeitos eleitos de 
Cuiabá e Aracaju, Dante de 
Oliveira e Jackson Barreto, le
varam críticas semelhantes a 
Sarney. O Estado de Mato 
Grosso, em vez de reforma 
agrária, assistiu há pouco a ex
pulsão de 400 famílias que 
ocupavam terras do Banco Sa
fra. Somente na sexta-feira foi 
firmado o acordo, com o Banco 
Safra aceitando o retorno dos 
sem-terra e anunciando a desa
propriação amigável. Em Ser
gipe, onde um terço do Estado 
pertence à família Franco, pou
cos conhecem o plano de refor
ma agrária que Sarney assinou 
e mandou divulgar em todo o 
país. 

— O problema é burocráti
co e essa burocracia inclui o 
paralelismo de funções entre o 
Ministério da Reforma Agrária 
(Mirad) e o Incra — analisa o 
ministro Aluizio Alves. Criado 
no Governo Mediei para im
plantar a reforma agrária, o 
Incra tem as mesmas funções 
do ministério criado por Sarney 
com a mesma destinação. Por 
isso, embora dispondo de com
petência para certos atos, o 
Incra não os executa por achar 
que o Mirad está acima hierar
quicamente. O ministério,, por 
sua vez, não age para não inva
dir a seara do Incra. E com essa 
"dúvida atroz", os burocratas 
vão se deleitando. 

A mais rect&íe cruzada de 
Sarney nesta guerra contra a 
burocracia se desenvolve toda 
sexta-feira, às 6h30min no pro
grama "Ao pé do rádio com o 
ouvinte". Tudo o que pretende 
ver acelerado, com a multipli
cação pelo Judiciário de juntas 
trabalhistas, a fiscalização que 
a Sunab deveria fazer sobre os 
preços ao consumidor e o com
bate às mordomias, é assunto 
destinado ao rádio. 

—- Democracia é um regime 
de pressão. O povo tem que 
pressionar governadores e mi
nistros, a fim de que o burocra
ta ande^— sentencia o presi
dente. É nessa trilha que ele 
está seguindo. Até a reform; 
ministerial. 
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