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A missão de Sarney 
ARISTÓTELES DRUMMOND 

O presidente José Sarney não 
consegue ser aplaudido nem sequer 
poupado,, mesmo quando se afina, 
de forma inequívoca, com a opinião 
dos setores mais responsáveis do 
Nação. Exemplo maior é a questão 
do projeto de Constituição que está 
sendo votado em segundo turno: os 
segmentos que se mostram indife
rentes ao presidente, ou a ele hostis, 
são os mesmos que concordam com o 
perigo que representam, para o 
Pais, tantos dos artigos condenados 
no pronunciamento de Sarney na te
levisão e fruto de negociações das 
lideranças governistas na Consti
tuinte. 

Terrível foi a orquestração ar
mada para denegrir a figura do 
mais alto magistrado da Nação. Não 
fosse essa orquestração e já devería
mos estar assistindo, isso sim, à mo
bilização no sentido inverso, juntan
do todos os que identificam, no texto 

. aprovado, graças ás bravatas do dr. 
XJlysses, o que esse texto efetivamen-
te é: ummonumento à demagogia, á 

; irresponsabilidade e ao culto de um 
terceiro mundlsmo ultrapassado e 
cruel. 

Agora, o presidente da Repúbli-
. ca — purificado do convívio de seus 
l inimigos da esquerda cuja dimensão r_ no seio do governo ficou reduzida á 
• exata proporção de sua representa

tividade na Sociedade e na correla
ção de forças que apoiam o governo 
— merece todo o respaldo, não para. 
si próprio, nem para seu proveito 
político, mas para o bem do País. 
Equívocou-se o presidente, durante 
três anos e meio, admitindo á conví-

,, vencia com adversários de toda a 
f vida, dando ouvidos a maus conse

lhos e concedendo e obsequiando as 
mordomias de que não abrem mão. 

Nesse período, todos os males do 
País e as dificuldades do seu gover
no têm prlgem no comportamento 
dessa ala da Aliança Democrática: 
alauns dos ministros nomeados por 
Tancredo, e que por ele teriam cef* 
tamentesldo controlados, tal como o 
fez por todo o tempo em que liderou -
o MDB, usaram e abusaram do Po
der, para a obtenção de governos 
estaduais ou mandatos constituintes 
e, logo após a vitória nas urnas, que 
lhes sorriu graças a Sarney, passa
ram a atacar o presidente. Assim 
também será, é certo, com esta safra 
de agora, que se tentou agarrar na 
mordomia da Península até o último 
instante. 

Político experiente, Sarney er
rou ainda quando imaginou mani
pular o festivo grupo da esquerda, 
certamente impressionado com seu • 
fislologísmo. Não tem o presidente a 
malícia mineira de Tancredo, que os 
sabia permanentemente preocupa
dos com o estrelato nas manchetes 
de jornais, e explorava isto, embora 
atento para suas preferências pelo 

esquerdlsmo e pela contestação, por 
mero desejo de fazer estilo. 

Assim, pôde prosperar um pro
jeto que começou por acuar a ala 
conservadora do governo e terminou 
por encurralar o próprio presidente, 
com a chantagem de lhe cassarem o 
mandato. O Centrão foi dissolvido 
por esta mesma orquestra, e Sarney 
a tudo assistiu, impassível. 

Não adianta chorar sobre o leite 
derramado. O governo precisa con
tinuar tentando melhorar esta Carta 
que compromete qualquer brasileiro 
que a exiba acima do Equador, exor
tando os homens de responsabilida
de deste País a se associarem a esta 
verdadeira cruzada. 

A despeito da irretocâvel posi
ção dos militares, fiadores do retor
no do País à normalidade político-
institucional, não é impossível que 
os acontecimentos comprometam as 
intenções. Se a evolução dos fatos 
demostrar o impossibilidade de 
emendar-se este texto no que tenha 
de grosseiro, no primarismo de suas 
propostas, que trazem o risco de tor
nar o Brasil, mais que ingovernável, 
inviável, não terá como não ser 
aventada a solução extralegal por 
todos aqueles que consideram mais 
importante e futuro da pátria, e de 
130 milhões de brasileiros, do que a 
conveniência política dos poucos 
que apenas contribuem para ver sa
ciadas as ambições de Leonel Brizo-
la ou XJlysses Quimarães. Como es
tão as coisas, o País, em vez de ven
cer a crise que o avassala, unindo 
todos os seus filhos em torno de um 
projeto de salvação nacional, vai 
ser palco de uma pantomima dema
gógica a partir dos palanques des
ses candidatos, que já se mostraram 
incapazes da formulação de qual
quer programa confiável de go
verno. 

Tal é a missão maior do presi
dente, neste momento: cercar-se de 
gente competente, em todos os seto
res da vida nacional, políticos e ad
ministradores. Recrutada maioria 
qvíesoube reunir em defesa de seu 
mandato. Apoiar o empresaríado 

" que, através da confiança traduzida 
em investimentos, ajude a recuperar 
o quadro económico. Prestigiar Q$ 
responsáveis pela política econôm'-
co-financeirçL, de quem se esperada 
coragem de aplicar os remédios 
amargos que se impõem. Exortar os 
liberais, que se inspiram na expe
riência política de tantos paíseí, na 
superação de suas dificuldades. 
Manterse unido aos militares, sem
pre solidários e prontos, quando se 
trata de defender a ordem e 'J pro
gresso, com lealdade e ctvlsnio. 

Esta é a missão de Sarney, ago-r 
ra. Em cima da hora. Para tanto é só 
ter coragem política. Respaldo não 
lhe faltará para enfrentar esta sinis
tra orquestração. • < 

Aristóteles Drummond é jornalista. 


