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C ompletou hoje um mês a interini-
dade do vice-presidente José Sar

ney na chefia do Executivo, Nesse 
período, o País esteve com as aten
ções voltadas para as unidades hos
pitalares de tratamento intensivo 
onde se encontrava doente o presi
dente Tancredo Neves, e a alta ad
ministração ficou imobilizada pela 
ausência de comando, com os seus 
quadros incompletos ou compostos 
provisoriamente, programas e pla
nos elaborados pela Cópag nas ga
vetas e importantes decisões adia
das. O presidente enfermo fez falta, 
mas a situação de torpor não decor
re exclusivamente de sua enfermida
de. Estivesse ele na plenitude de 
suas funções constitucionais e a sua 
gestão poderia ser também confli-
tuosa, sofrendo as mesmas pressões 
paralisantès que hoje afetam a ação 
do interino, em virtude da heteroge-
neidade de forças que dão sustenta
ção à Nova República. 

Não fosse a fatalidade do acaso 
que o impediu de tomar posse na 
Presidência e Tancredo poderia es
tar convivendo com problemas e di
ficuldades semelhantes. Embora 

... não haja dúvida de que a sua com-
'*?petência política e respeitabilidade 

pudessem funcionar como agente 
catalizador dessas correntes que in
tegram a Aliança Democrática, de
sobstruindo caminhos e viabilizan
do a organização mais rápida e efi
ciente de iniciativas e trabalhos que 
seriam aceitos com menores resistên
cias do que as enfrentadas pelo seu 
substituto. 

Empossado, o presidente eleito 
Chegaria ao Palácio do Planalto res
paldado pela mobilização da opi
nião pública que tornou possível a 
sua vitória no Colégio Eleitoral e, 
com a sua equipe de assessores for
mada com base em critérios pes
soais, teria condições de estabelecer 
no seu ministério, recrutado sob a 
lógica da conciliação, a unidade de 
que necessita para atuar satisfato
riamente. Não é cômoda, portanto, a 
posição de José Sarney, alçado à 
Presidência de forma inesperada, 
obrigado a responder por compro-

r missos cujo teor desconhece, cercado 
pó¥ auxiliares que não escolheu, no 
tfóperno sem poder governar e expos
t a questionamentos que foram 
mais intensos na noite dó dia 14 de 
^mdrço e que poderão recrudescer sob 
iMPra roupagem, sucedendo a Tan-
èfeâo Neves. 
>-*P Risco 
&-.•]> o vice-presidente épolítico expe
riente e sabe identificar todos os obs
táculos à aceitação de sua perma
nência no Executivo, para cumpri-
ntento da totalidade do seu manda
toconstitucional. Até aqui, driblou 
eis pressões dos parceiros da Aliança 
Democrática para preenchimento 
âoè cargos em caráter definitivo nos 
chamados segundo e terceiro esca
lões administrativos, não somente 
por não saber como os seus postos 
mais importantes seriam distribuí
do^ por Tancredo, como em função 
dá6 incerteza da situação. Quando 
havia esperança de uma recupera
ção mais rápida do presidente elei
to, Sarney julgou ético aguardar o 

Jsew retorno e adiou as nomeações, 
••< mas com o agravamento de seu esta
do de saúde e configurado o impedi
mento prolongado sentiu não poder 
protelar mais o que precisa ser deci-
)stv$pç. ee*1arrisco de completa anar-
q&ia administrativa. 

0 constrangimento, gerado pela 
Wòénça de Tancredo, a falta de in-
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ENCONTRO 
POLÍTICO 
Jogo decisivo 
para Sarney, 
(E ele tem 

seus trunfos.) 
SÍLVIA CAETANO 

formações sobre os acertos por ele 
feitos para compor o governo e as 
divergências entre a Frente Liberal 
e o PMDB, em torno dos critérios 
para a indicação dos titulares dos 
escalões administrativos, motiva
ram a atitude defensiva de Sarney, 
mas não foram os únicos motivos de 
sua hesitação. Diante da possibili
dade de acontecer o indesejado, jul
gou prudente guardar os seus pró-

• prios trunfos para garantir a auto
ridade do seu mandato numa situa
ção onde se visse dependente de 
maior apoio político e houvesse ne
cessidade de recompor o pacto de 
poder em que se baseia o atual go
verno. Se queimasse todos os cartu
chos de uma só vez, ainda que modi
ficações futuras no Ministério e na 
administração federal possam ser 
feitas, ficaria desfalcado de fichas 
para jogar no momento oportuno 
das negociações imprescindíveis à 
sua assunção à chefia da Nação. 

E a ocasião parece ter chegado. 
Se conseguir sobreviver às Sucessivas 
complicações de sua sétima cirur
gia, o presidente eleito estará afas
tado de suas funções constitucionais 
por prazo indefinido, mas que será 
longo com toda certeza, obrigando-
se Sarney a criar condições para o 
funcionamento do seu governo, que 
como todos os demais precisa refle
tir, na sua composição, as tendên
cias e exigências das forças políti
cas que precisará conquistar para 
ter respaldo. 

Desafio 
Com Tancredo na Presidência, 

seria outro o perfil da administra
ção federal, mas sucedido pelo vice-
presidente, as nomeações para os 
seus postos obedecerão a outras ra-
zões e sofrerão as injunções da situa-

Clube de Paris confia em 
Sarney (e em sua ação) 

Os países industrializados 
manifestam confiança em 

José Sarney para aplicar a 
política de saneamento econômico 

traçada pelo presidente 
Tancredo Neves, segundo 
informou o presidente do 
Clube de Paris, Phillipe 

Jurgansen. Esta confiança 
ficou bem expressa ao final da 

reunião do Conselho de Ministros 
das Finanças e das Relações 

Exteriores (na última 
sexta-feira em Paris), quando 

foi feita uma avaliação dos 
países endividados do Terceiro 

Mundo. No entender dos ministros, 
o presidente interino, José Sarney, 
vai assegurar a continuidade da 
política de conciliação nacional, 
afastando, dessa forma, os riscos 

de uma ruptura institucional. 

ção no momento. Este, é o grande 
desafio que Sarney começará a en
frentar no decorrer da semana, 
quando será deflagrada oficial
mente a disputa pela partilha do 
poder. Se cederá tentação para divi
di-lo fisiologicamente, beneficiando 
este ou aquele integrante de vários 
grupos políticos que o sustentam, 
pouca chance terá de superar os ma
lefícios de sua heterogeneidade e po
derá cair no desgoverno. 

A administração pública dá 
continuidade às políticas preconi
zadas pelos chefes dos executivos, 
mas isso muito pouco tem a ver com 
a repartição do poder em função dos 
poiíticos e de suas solicitações pes 
soais. Se vier a atendê-las, em detri
mento dos reclamos da maioria na 
cional, Sarney poderá estar come
tendo o mais grave erro de sua vida e 
cair no descrédito. Mas não é o que 
ele tem feito, e justamente aí reside 
a explicação adicional por não ter 
composto ainda o segundo time: 
Sarney resistiu aos interesses parti 
culares, e a coerção que enfrentou 
não foi leve. Havia grupos que não 
reivindicavam iniciativas mas exi 
giam determinados cargos para pes
soas certas, sob motivos nem sempre 
convergentes com os necessidades 
da Nação e da administração pú
blica. 

Expectativa 
Ao longo desse primeiro mês, 

Sarney fez descobertas importantes 
sobre os políticos, os interesses pes
soais e o jogo do poder. Vai a partir 
de hoje dedicar-se à composição dos 
escalões intermediários, uma ampla 
gama de cargos atraentes envolven 
do diretorias do BNH, BNDES, Ban
co do Brasil, do Nordeste, Inamps, 
estatais e órgãos da administração 
direta. Cerca de 200 cobiçados pos 
tos, só no Nordeste, quase o dobro do 
Centro-Sul, a exigir o mínimo de 
consenso da Frente Liberal e do 
PMDB. A Aliança Democrática sa
be, no entanto, que, se exagerar nas 
disputas estará dando um péssimo 
exemplo para as forças que viabili
zaram a instituição da Nova Repú 
blica. A'depender de Sarney, num 
prazo recorde^, os cargos serão 
preeenchidos. À imobilidade inicial 
ele responderá com a agilização e a 
determinação, impondo a autorida 
de sem a qual não conseguirá supe 
rar futuros problemas. 

O presidente interino sofre, na 
prática, talvez, mais do que o povo 
brasileiro com a doença de Tancre
do. Afinal, suas responsabilidades 
são inúmeras e precisará correspon 
der à expectativa de mudança do 
País. Será ele o único herdeiro de 
desmedidas esperanças depositadas 
pela Nação e, ao mesmo tempo, de-
saguadouro de frustrações ainda 
mais incontidas. Afinal, a aura de 
simpatia e de confiança que envolve 
o presidente enfermo não serájacil 
mente transferida a Sarney. Às vol
tas com questões políticas e admi
nistrativas, interesses justos e impu 
blicáveis, gerador pela dinâmica 
das forças da Aliança Democrática, 
cujo exemplo está na disputa acirra 
da pelo controle dos escalões inferio 
res da Administração, Sarney tem 
diante de si uma tarefa com a qual 
jamais terá sonhado nem em seus 
devaneios de escritor ficcionista. 
Substituir, simplesmente, um presi
dente da República está previsto na 
Constituição. Tentar fazer o governo 
que seria de Tancredo Neves é algo 
que ainda lhe tirará o sono por al
gum tempo. 
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