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DOMINGO — 2 DE JUNHO DE 1985 

Notas e informações 

Hora de definições 
r O presidente José Sarney escolheu inu
sitado método de aferir o acerto de sua 
política económica. Sua, pois no sistema 
presidencialista os ministros são meros 
executores das decisões do chefe de Gover
no; podem apenas ter maior ou menor in
fluência na adoção de uma oú outra deci
são. De fato, não é nada comum a prática 
adotada pelo chefe de Governo de reunir 
seus ministros para discutir com profissio
nais de renome que, com sua concordância 
ou discordância no trato dos problemas do 

.País, oferecerem sugestões para superar os 
impasses que se avolumam no horizonte. 

Há diferentes maneiras de alguém se 
.informar sobre matérias de què não é espe
cialista; a que s. exa. preferiu como a me
lhor demonstra, por um'lado, sua inclina
r ã o brasileira e humilde, mas enseja, por 
outro, oportunidade a cada um dos partici
pantes da reunião de dar sua versão sobre o 
assunto discutido (ostensivamente ou pro
tegido por essa instituição que se chama ofí 
:the record), o que lamentavelmente contri
bui para aumentar a confusão que já come
ça a espalhar-se pelo País. Assim, não é de 
admirar que a população é informada, a 
cada dia que passa, que este ou aquele mi
nistro tem seus dias contados por não gozar 
mais da confiança presidencial, ou por dis
sentir de quem tem mais acesso intelectual 
ou político ao chefe de Governo. 

O resultado será um sô, especialmente 
quando se sabe que encontros desse tipo 
prosseguirão na área económica: entrare
mos celeremente no reino da confusão. Tal
vez o presidente Sarney imagine dar, assim, 
demonstração pública de que a Nova Repú
blica é o diálogo aberto e franco entre to
dos. Cabe ver, contudo, que na área econó
mica esse tipo de levantamento de opiniões 
é desastroso, pois paralisa o mercado finan
ceiro, sobressalta o sistema produtivo e re
trai os investimentos, desviando a poupan
ça de seus desaguadouros naturais. Melhor 
seria que o presidente colhesse informações 
a favor ou contra sua política no resguardo 
de seu gabinete, ou na intimidade de sua 
residência; ninguém se sentiria magoado e 
nenhum de seus interlocutores teria condi
ções de revelar o que disse e ouviu. 

Sej a qual for, porém, o método adotado 
pela Presidência, o importante é que produ
za resultados. Esses são fáceis de enumerar, 
aliás em poucas palavras: é preciso que o 
presidente Sarney assuma de fato o coman

do governo e decida que política preten-jf° 

de adotar neste ou naquele campo. Até ago
ra, s. exa. governou com homens que hão 
escolheu, com rivais políticos e com pes
soas que no passado pensavam diferente do 
que s. exa. pensa hoje, e agora continuam 
firmes em posições distintas. O compromis
so moral com o presidente Tancredo Neves, 
a rigor, já foi cumprido — além do que o 
Brasil, convença-se o presidente Sarney, 
tem, entre muitas, uma diferença funda
mental com a Argentina: sepulta depressa 
seus mortos. É necessário, pois, que o chefe 
de Governo assuma o comando da Admi
nistração, faça as substituições que julgar 
necessárias e comece a definir sua política 
não apenas nas ocasiões em que a retórica 
produz efeitos, mas fazendo-a conhecida de 
todos no dia-a-dia da vida da população. 

Ninguém desconhece as dificuldades 
com que se defronta o presidente Sarney. A 
menor delas, reconheça-se, é o fato de que a 
classe política ainda não se deu por satisfei
ta com as nomeações que já lhe arrancou, 
quer mais e reclama cada dia mais. Outro, 
quem sabe mais delicado, é que a maioria 
que o presidente Tancredo Neves esperava 
ter no Congresso e o presidente Sarney 
herdou parece esfacelar-se pelo jogo das 
ambições desatadas pela proximidade do 
pleito de novembro nas capitais dos Esta
dos. Se esses problemas já não tornassem 
difícil compor a unidade governamental, 
que dizer então das reais dissidências entre 
os ministros e das pequenas armadilhas 
que dia a dia se colocam no caminho do 
presidente, miúdas o bastante para não 
magoar diretamente o presidente, mas pér
fidas o suficiente para indispô-lo com am
plas camadas da população? São graves 
essas dissidências, sem dúvida. Mais gra
ves, ainda, se tornam quando a ação do 
ministro — não suas palavras — conflita 
com a postura do chefe de Governo. Chega-
se, aí, à confusão geral. 

Qual é a decisão que se espera do presi
dente Sarney? Sem dúvida alguma, enca
minhar muitas das reformas que o presi
dente Tancredo Neves tinha em mente, 
mais aquelas que s. exa., ao longo de sua 
vida política, almejou fossem feitas. Em 
momento algum, porém, o presidente Sar
ney pretendeu violentar a ordem jurídica, 
verdade seja dita. Eis que, porém, no Minis
tério, aparece alguém que afirma alto e 
bom som não estar disposto a cumprir cer
tas leis, porque as considera ilegítimas. Ao 
lado desse ministro, defensor da teoria das 

leis legítimas e ilegítimas (as que se cum
prem e as que não se cumprem), há outro,] 
cercado de pessoas que pensam como ele, 
que pretende servir-se da lei existente — a j 
alegação de que foi feita por generais lhe dá| 
agora legitimidade! — para elaborar plano 
que, se não subverte a ordem jurídica, aba
la o sistema produtivo nacional. 

O presidente Sarney, que se pretende 
reformista, insistiu sempre, e ainda esta se
mana, sobre o valor da livre iniciativa, pro
clamando que onde a liberdade económica 
entra em colapso os direitos individuais 
acabam. Seu ministro da Fazenda foi mais 
longe, no exemplificar as coisas, e não hesi- ] 
tou em dizer que a estatização é um desas
tre, que o povo paga impostos altos porque 
a economia está estatizada e que existem 
pessoas interessadas em criar/clima para 
estatizar os bancos. 

Ora, enquanto se proclama a importân
cia da livre iniciativa, no seio do governo, a 
pretexto de eliminar o "entulho autoritá
rio" (excetó o "voto de liderança"), produz-
se um anteprojeto de lei de greve que desor
ganizará a produção e anuncia-se com todo 
o alarde a reforma agrária, que permitirá a 
transformação de toda a estrutura agrária e 
a criação de propriedades coletivas — não 
do Estado, insiste em dizer o presidente do 
Incra. Em outras palavras, por um lado, o 
presidente da República convoca os empre
sários a produzir e, por outro, seus minis
tros os desestimulam. 

Diante desses fatos, o presidente da Re
pública necessita definir-se. A definição 
f az-se por atos, não por palavras, ou meros 
gestos. Com certeza, não será submetendo 
os seus ministros ao constrangimento de 
discutir com pessoas que nem mesmo entre 
si têm opinião convergente — sob ^presen
ça intelectualmente sufocante, por ser ma
gistral, do ex-ministro Mário Henrique Si-
monsen — que o presidente Sarney conse
guirá saber que está errado e mudar de 
rumo. É chegada a hora de dizer, pela con
vocação de pessoas de sua confiança para o j 
Ministério, a que veio a Nova República. 4 
Quanto mais o presidente Sarney insistir I 
era contemporizar, mais espaço abrirá à 
manobra daqueles que consideram a livre 
iniciativa a fonte de todos os males e ai 
estatização o melhor caminho para realizar 
seus sonhos oligarco-nacionalistas. O País 
não pode esperar mais para tomar rumos. A 
incerteza é má conselheira, sempre, mas 
sobretudo quando se trata de investir e pro 
duzir. 


