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Divulgação prejudica 
a fala do presidente 
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O conteúdo do pronunciamento 
feito ontem pelo presidente José 
Sarney perante o Ministério viu-se 
atropelado pelo contexto enf que 
aconteceu. As promessas é determi
nações do presidente acabaram 
ofuscadas e relegadas a segundo 
plano por conta do clima criado pe
lo sistema de comunicação social do 
Palácio do Planalto, digno dos me
lhores momentos do Dedé, Didi, Mu-: 
çum e Zacarias. Porque desde o fi-
,nal da.semana passada os comuni
cadores oficiais anunciavam aos 
quatro ventos o que lhes parecia a 
disposição do presidente: exigir que 
a administração funcionasse, con
vocar os ministros para o trabalho e 
assumir o comando do governo. 

Uma verdadeira trapalhada, 
por que como ficou o presidente 
diante dessa versão? A administra
ção não funciona desde sua posse? 
O Ministério esteve infenso ao tra
balho, de 15 de março de 1985 até 
ontem? Outra pessoa comandou o 
governo, no período? 

Resultado: a exposição de Sar
ney, por sinal bem sistematizada e 
plena de boas intenções, destina-se a 
cair no vazio, erodida pelo trabalho 
daqueles que, devendo comunicar, 
descomunicaram. Nenhum ouvinte 
ou telespectador, ontem, como ne
nhum leitor, hoje, deixará de inda
gar-se sobre que estranho fenômeno 
é esse, capaz de fazer um presidente 
assumir a Presidência quando já de
corridos dois anos, dois meses e 16 
dias de seu mandato. 

Indagado certa vez de como vo
taria, se fosse ministro do Supremo 
Tribunal Federal, no mandado de 
segurança impetrado pelo já ex-
presidente Café Filho, pretendendo 
reassumir, o saudoso Milton Cam
pos respondeu de forma lapidar. 
Seu voto seria curto: "Nego porque 
pede". Referia-se ao fato de alguma 
coisa estar errada caso um presi
dente da República precisasse de 
sentença judicial para ser presiden-

' te da República. 
Guardadas as proporções, os co

municadores oficiais quiseram fazer 
, o mesmo com o presidente Sarney ao 
apregoar que agora ele passaria a 
governar, isto é, que até agora não 
governou. Uma injustiça, até por
que, mesmo cercado de críticas e de 
ponderações, Sarney não deixou um 

' único dia de agir como presidente 
da República, desde sua interinida-
de até o exercício pleno da Presidên
cia. Pode ter agido errado, hesitado, 
cometido erros e tudo mais, mas ne
gar sua presença no comando do 

i Executivo não há como. 
; Por essas razões, a fala de ontem 

despertou poucainteresse. "Maif^u,m 
jelenco de promessas'.'; comentaviarGje . 
rio PMDB e no PFL, para não fúúr 
dos partidos menores, de oposilpâlp. 
"Vamos esperarpara ver se dáalier-
to", era o máximo conseguido pêlos 
goverriislas.*- .-" p'-

Junte-se a essa desnecessWpta 
trapalhada outro episódio parafino,; 
acontecido, segunda-feira. Está rôcris 
do que provado' que os presiâèffies 
da Republica, assim corno os gfy&r-
nadores de Estado é as altas au^gp-
dades, não devem expor-se mai^o 
que o necessário. Precisam fataf^é 
claro; mostrar-se; dar entrevisijjij^e 
submeter-se ao.crivo da opiniã^y.-
blica, realizado através da impç&n-
sa. Mas não podem aparecer atofio 
e a direito, nem-sequer formalmente. 

Os comunicadores oficiais deci
diram em contrário e levaram<9ar-
ney ao constrangimento de chegTtfaa 
gravar um programa de teletüsyio 
em tudo e por tudo igual ao qué^jü.-, 
dou João Figueiredo a desejar^er 
esquecido. Durante mais de umWio 
o último general-presidente freqüen
tou os vídeos, aos domingos, ri&jha 
cadeia particular de TV. Respdfjtgia 
perguntas adredemènte preparc[das 
e dialogava com um locutor * 
para perguntar ó que a assess 
presidencial arrumava. Uma fã 
e tão malfeita que logo nos prf{ 
ros programas já perdia, em ftjf-(--, 
de audiência, para concorrente^^ 
mais diversos, do futebol ao "($£•-[ 
crinha". JJJW • 

Pois nem esse exemplo sejnfàu, 
para alertar o sistema de comuAom-
çâo oficial do Palácio do Plana&lo.. 
Idealizaram coisa igual e, não fosse* 
um alerta de últimahora, Sarnêtfjá 
teria ido ao ar, dois dias ãtrâs.Wjii* 
tnmente como Figueiredo, que èò^r' 
acabou indo para o espaço. NSÓ^á 
quem deixe de perceber o artiftZVa-
lismo de aparições assim, tentàlíào 
dar a impressão de espontanei'Sffile 
mas deixando claro que pergunla&e 
respostas são combinadas. No c$$o,-
o que o presidente da Repúblicàgfie-
cisaria fazer seria seguir a natuúça 
das coisas. Dar entrevistas colegas 
periódicas, quem sabe de mê̂ «e»m 
mês, submetendo-se a perguntas&Sfl-
boradas livremente, sobre todóSJfps 
assuntos. \ ttc 

Em suma, para Sarney, fàais-
uma oportunidade perdida, otéttân, 
por conta da incompetência dè^&trt 
tipo peculiar de assessores. Tibègse 
mandado anuftpiar que apreséHía^ 
ria um roteiro ç.e ação oficial <&$H-
nado a enfrentar as áíficuldadj^V-a 
conjuntura, talvez suas paiavra&b--
tivessem muita niais eredibilidajíe.' 
Mas, anunciado como alguém^que 
assumiria o governo.e o colocaria 
para funcionar, conseguiu desper
tar muito mais a perplexidaãf^ko 
que a compreensão. •• >Jrv 


