
Libertemos Sarneyl 
Noticiou-se que o presidente 

da República tem encontrado 
dificuldade em obter aquiescên
cia aos convites que faz para a 
reforma ministerial. O governo 
se aproxima do fim, é impopu
lar, o próprio presidente, por 
temperamento , é homem que 
não gosta de exercitar a autori
dade, afeiçoado a compor e fazer 
média, e estar no po.der contém 
alguns riscos que podem bem 
ser evitados. Ora, se é assim, co
mo explicar o apego dos atuais 
titulares às Pastas que lhes fo
ram confiadas? Há quase um 
clima de desespero por parte de 
ministros que ouvem dizer que 
irão para o espaço, com a extin
ção do cargo que ocupam, pro
vocada por alguma fusão de que 
resultará uma espécie de encur
t amen to do primeiro escalão 
administrativo. O apego à fun
ção (será por dedicação extrema 
ou pelo propósito de servir?) é 
tamanho e tão inusitado que o 
deputado Prisco Viana se per
mit iu exortar seus colegas de 
governo a não pressionar o presi
dente José Sarney neste perío
do de reforma. Entenda-se , o 
lapelo visa a impedir que solici
tações inconvenientes atinjam 
%. exa., levando-o a uma situa-

ção de constrangimento, diante 
da qual se sentiria mal em dis
pensar este ou aquele auxiliar 
imediato. 

É incrível, mas é verdade! 
Há quem se agarre ao cargo com 
unhas e dentes, como se fosse 
despencar de grande altura para . 
precipitar-se no vazio. É assim 
que se sentem os políticos que, 
desempenhando função de con
f i ança , c r i a m e m b a r a ç o s a 
quem os nomeou, contanto que 
permaneçam onde estão... Se
gundo o t i tu la r da Habitação, 
no e n t a n t o , devem eles " d e 
monstrar desapego ao cargo e 
proporcionar mais liberdade ao 
pres idente" . Mas seria indis
pensável, realmente, esse con
selho amigo? É o cúmulo! E, por 
incrível que pareça, a a t i tude 
dos fiquistas pode até dar resul
tado. Se baterem o pé e repeti
rem daqui não saio, daqui nin-
guémme tira, pode acontecer que 
não sejam exonerados, a Pasta 
não se funda a outra, e tudo aca
be como uma festa entre Deus e 
os anjos. 

Todos sabem que o serviço 
público es tá excess ivamente 
carregado; ou, em outras pala
vras, pode desembarcar mui t a 
gente inútil ou ociosa, sem pre

juízo algum, até com muito pro
veito para o País, pois o déficit 
governamental, matr iz da in
flação, começa pela despesa 
brutal efetuada para pagar um 
número incomum de servidores 
da administração direta e em
pregados de empresas estatais. 
Quando se fala, porém, em re
forma admin i s t ra t iva , a pri
meira recomendação que se ou
ve no Palácio do Planalto é es
ta: não se dispense ninguém. 
Pois agora, por conta dessa re
forma tão ensaiada, chocada e 
noticiada, adianta-se que serão 
exonerados cerca de 60 mil servi
dores. O grifo a esta última pa
lavra decorre do fato de que, de 
fato, eles não servem; apenas, se 
servem, quando não compare
cem ao trabalho ou cruzam os 
braços e se comportam como se 
fossem — e o são — supérfluos. 
Alguém acredita nessas exone
rações? Então é um felizardo. 
Pode acreditar em tudo o mais, 
inclusive em Branca de Neve... 
Ninguém sairá. O aviso de que 
haverá demissão para contrata
dos que tenham menos de cinco 
anos e não hajam recebido, de 
mão beijada, uma generosa es
tabilidade concedida pela cons
tituição dos miseráveis, parece 

ter sido dado com o objetivo de 
provocar a reação igual e de si
nal contrário fadada a permitir 
que todos permaneçam onde es
tão. 

Só no Brasil. E, assim mes
mo, no Brasil surrealista desta 
estranhíssima Novíssima Repú
blica, que está levando o País ao 
caos em clima de suave irres
ponsabi l idade, sem que nin
guém, do outro lado da cerca, dê 
sinal de perceber como tudo vai 
mal e que como está não pode fi
car. O governo foi bem definido 
pelo senador Roberto Campos: 
"Cogito, logo hesito". E de he
sitação em hesitação, de con
cessão em concessão, de dúvida 
em dúvida, de recuo em recuo, 
de desmentido em desmentido, 
passa-se o tempo, os famosos 
cinco anos se esgotam e acaba 
ficando tudo por isso mesmo. 

O apelo do ministro Prisco 
Viana lembra um grito de Dan-
toh Coelho, t i tular do Trabalho 
em 1951, a propósito de uma re
forma minis ter ia l : "Liber te 
mos Vargas!". Libertemos Sar
ney dos ministros que se agar
ram a ele e não o deixam à von
tade para trocá-los ou simples
mente despedi-los. Resta saber 
o que virá depois... 


