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O ESTADO DE S. PAUffi~y 

Falta comunicação/e 
informação a Sarney 

Há uma explicação Urém? per© 
o que vai acontecendo: falta de in
formação e de comunicação. Fala-se 
da conjuntura amarga que vai en
volvendo o presidente José Sarney, 
atropelado por uma quase fatal re
dução de mandato para quatro 
anos, se tanto, como pela hipótese 
da adoção do sistema parlamentar 
de governo. 

Porque experiente ele é, com 
mais de 30 anos de vida pública. 
Bom senso não lhe falta, muito me
nos boas intenções e até aquelas im
prescindíveis Qualidades de alguém 
que enfrenta a transição da ditadu* 
ra para a democracia, com tolerân
cia e cautela. Só que não vem acer
tando. Há um ano, alias, que não 
acerta. Colhe derrotas e, quando 
avança, vê-se obrigado a recuar. Ilu
de-se não apenas com as pessoas, 
mas com os fatos. Singularmente, 
parece impedido de aproveitar-se 
até dos erros passados, que não lhe 
diriam o que fazer, mas o que evitar. 

"Não há decisões erradas, mas 
informações incompletas ou distor
cidas", escreveu dias atrás o ex-
presidente da Empresa Brasileira de 
Noticias, Ruy Lopes, em sua carta de 
demissão. Com esse raciocínio, o Jor
nalista sintetizou com rara felicida
de o que vai acontecendo com o pre
sidente da República, mesmo sem 
ter-se referido diretamente a ele.Fal-
tam informações a Sarney, por isso 
também falta comunicação. Assim, 
suas decisões não podem ser toma
das ao nível exigido pela complexi
dade dos fatores que o envolvem. 

No tempo dos califas, dos vizires 
e dos paxás era comum eles se dis
farçarem, á noite, para passear pe
las ruas e praças de Bagdá, do Cairo 
e de Istambul. Incógnitos, ouviam e 

i até estimulavam o cidadão comum 
para dizer o que estava pensando e 
sentindo. Ao redor das fogueiras, 
com o rosto encoberto e roupas es
farrapadas, colhiam precioso mate
rial para, no dia seguinte, do alto de 
seus tronos, tomar decisões e corri
gir distorções. 

Sem que Sarney seja levado ao 
exagero de travestir-se de operário 
ou camponês, seria imprescindível 
que começasse a ouvir. E menos gen
te de Brasília do que do burburinho 
dos grandes centros ou da placidez 
do Interior. Não se trata de viajar 
em comitivas que percorrem aveni
das cheias daquela claque paga pa
ra estar ali aplaudindo. Nem de ex
por-se aos radicais empenhados em 
manifestar-se através de pedras e 
picaretas. De preferência deveria ir, 
ou chamar, sem a incômoda presen
ça de autoridades, ministros e go
vernadores sequiosos de arrancar 
mais algumas dezenas de milhões de 
cruzados por canta-do diupv... ' *» dss 
palmas e dos coros func.*or*a., -ede 
entoados. Precisaria escutar o que 
diz o cidadão comum, assalariado 
ou empresário, funcionário público 
ou profissional liberal. Sem inter
mediários, sem pompa e sem majes
tade. 

Infelizmente, é o que menos 
acontece. Por três ou quatro vezes, 
desde sua posse, ele convocou gru
pos específicos para sabatinas. Qua
se sempre empresários e líderes sin
dicais, todos pressionados por difi
culdades ou exacerbados por rèivin: 
dtcações, o que transformava as 
conversas em meras lamentações ãe 
parte a parte. Não é disso que éé 
fala. Importante para Sarney seria 
escutar a voz descompromissada da
quele que não tem pedidos a fazer 
nem nomeações a obter, mas que vi
ve o dia-a-dia sufocante da quadra 
atual. 

Os personagens encarr%tfád$$ 
ê@ informarão presidente cumprem 
suaptutê, tento quanto os bdjulaào-
res, & detes. Mm fmsm fluir mfb'$r* 
psiáeteü do Planalto e da Alvwajld;, 
informações Incompletas, condfcij>l 
nadas e limitadas. Os competente*» 
não saem de lá, também isolada*; V 
os que chegam quase sempre são 0&1' 
incompetentes. Por um desses fenõ^, 
menos peculiares aos tempos modera 
nos, inclusive ligados ásegurançd,*? 
tendência dos governantes mtit^rí^ 
é de isolar-se e concluir que essç hptfc 
de informações lhes basta. Àtiairffài 
ca mais cômodo agir assim. í:Q«eW, 
atravessa os corredores encarpèta^ 
dos da sede do poder geràlmente^Jté-ct 
va um pleito, um pedido ou, mesmo,: 
uma exigência. Ecomporta-se^j&V 
sando atingir o fim específico a que 
se propôs, ora concordando Cote* 
uma visão completamente erranpa 
exposta pelo interlocutor maior, ora 
induzindo-o a erro mais profunda;* 
pela omissão de fatores essenciaJkt 
A agenda presidencial precisa; dtí-, 
xar de ser feita pelos outros. Ele de
ve fazê-la. 

Em termos de informações iCtê^^ 
peito do que se passa no País, dos?,, 
anseios sociais e dos respaldos e cr$-* 
ticas da Nação ao governo, Sarney' 
sabe cada vez menos. Por isso, tem' 
decidido mal, ou até não decia\iàol^ 
Como conseqüência, as coisas ficã% 
piores em matéria de comunicação*; 
Não é de graça nem por mera coinefW 
déncia que, faz semanas, eleprocufa" 
e não acha um novo porta-voz. Seria 
fácil, é evidente, pingar um bajula*. 
dor no vasto leque encontráveípof* ° 
aí Como não quer, pois procura pre>! 
ci8amente o oposto, esbarra nàs:he%> 
gativas e nas reticências. »*; 

Comunicar nunca foi tentar en-** 
quadrar a imprensa, difundir ItítrQ 
soes, ou, muito menos, elaborar pi$í£ 
nos mirabolantes que nada têm aver,-
com a realidade. Também não é atrU 
buir críticas lidas e ouvidas a/&ntap>-: 
siosas conspirações ou a interessei^ 
subalternos. O primeiro passo seíjriôCÍ 
saber por que os reclamos aconíév 
cem, procurando entendê-los. Mas sé' 
o governo não se informa, como po* 
deria comunicar-se? " ?*; 

As coisas nem sempre foram çuC 
sim. Num golpe de afirmação e inte-> 
ligência, mais do que de sorte, o pw.y 
sidente conseguiu amplo canal dirfy-^ 
to de comunicação com a sociedade' 
nos idos do Plano Cruzado. Parçeia, 
estar informado. Deixou fluir pelos 
dedos aquele capital precioso, espe*° 
cificamente por se haver descuidado' 
de saber o que se passava no mtindxf 
á sua volta. Contentou-se com losi 
ecos da euforia popular. Quando* 
eles deixaram de entrar pelas jane
las de seu gabinete, iludiu-se com o 
barulho artificial produzido pelos 
seus comunicadores e Informantes. 
•— o resultado ai está: os mais varia* 
dos segmentos sociais neaam resoa^' 
do eaté se insurgem diante dogávet^ 
ao. A Assembléia Nacional ConU%\ 
tulnU parece prestes a estabelecei 
eleições presidenciais diretas no 
ano que vem. Os governadores réu* 
nem-se na caiada da noite P,ara 
acertar que essas eleições dèvèm 
realizar-se em novembro, não em 
abril, como pode acontecer, O 
PMDB finge que apoia, o PFL<qfoS' 
ia-se. Os militares se enclausuram, a 
Igreja bate firme, o empresariado 
reclama. Os trabalhadores dão de 
ombros, os favelados se entregam à 
preocupação de saber o que nãoyão 
comer no dia seguinte. Perplexa^ 
classe média protesta ao temjfâem^ 
que empobrece. A juventude, #$t%&$& 
que Um tempo. Mas o pres0§p,w^ 
não. Das eleições de novemb.ro, pas~ 
sado até hoje o governo e n l r ^ J ^ 
plano descendente. ReversSp,,»^. 
com informação. E comunicaci 
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