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Paris, queern outros tempos 
já valeu uma missa, neste fim de 
semana acqyi^u uin ruidoso lan
çamento lit&tÁttú: Àu Dela des 
Hbmi&ès:Ê5k&ifâr3kúa;}i8w^(fa pre
sidente Sarney "escolhida pelo 
editor Lattes para ser posta à dis
posição do exigente público fran
cês logo após concorrido almoço, 
ocasião ímpar para á apresenta-

' -aprl r tf:^<^$MW$f$k^$k> 
d$ç%ò"$&\%ipfàol&> pàr^içu^^ido 
èdltòr frahces do autor de,Norte 
das Águas. No domingo desteines-
quecívei wéefc-end, à tarde, haverá 
um encontro extra-oficial com o 
presidente Mitterrand; depois, na 
manhã da segunda-feira, Moscou, 
a cidade dos czares, plena de mis
térios, está à espera de todos. Esse 
enlevo, todo este "pão para o espí
r i t o " justifica-se plenamente. 
Afinal, é mais do que justo o mo
mento de distensão para quem re
conhece a necessidade de provi
denciar medidas "especiais" se e 
guando a inflação chegar a 30% ao 
mês; suporta administrar a crise 
dó over se teimosamente voltar a 
sinalizar juros de 50% ao mês; vi
ve a angústia de tomar conheci
mento das declarações do gover
nador de Minas Gerais sobre o im
passe que se aproxima. Sem fazer 
uma pausa para meditação, sem 
respirar ares despidos de tanta 
carga negativa, disponíveis em 
outro hemisfério do planeta, o 
presidente Sarney não suporta 
mais governar. 

Por isso, talvez não seja a ho
ra de cobrar uma ação mais enér-
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gica, mais incisiva, do presidente 
Sarney frente aos muitos aspec
tos da crise em que está envolvido 
ojP-aíSí $jpB6(^so^errt©oasoâência 
jd^^neãogv4^jdaes>!9i©ep©4«r nos 
doisúltrmos <dias anteriores ao 
embarque presidencial. Na quar
ta-feira, o discurso de um líder 
empresarial teve o cpndão de 
afastar o primeiro mandatário da 

dP,que,)oi-setpi; mais,abtfanca:do da 
industrialização brasileira pôde 
conquistas. O presidente da Asso
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores inco
modaria in extremis o presidente 
na antevéspera da partida para a 
Europa, caso ouvisse pessoalmen
te que foi sob seu governo que se 
trouxe "de volta a imagem de um 
Brasil antigo", distante de um 
mundo de hoje, "um mundo sem 
fronteiras". Seria desagradável 
ao chefe do governo tomar conhe
cimento da parte final do discurso 
do sr. André Beer: "É natural que 
as empresas multinacionais pro
curem abrigo naqueles países 
mais receptivos aos seus proje
tos", antecipando que os investi-, 
mentos buscam "clima favorá
vel" ou se dirigem para "outros 
países industrializados". O presi
dente da Anfavea terminou seu 
discurso oferecendo uma opção: 
"Ou abrimos nossos olhos ou fe
chamos nossas portas". Seria exi
gir demais que o presidente Sar
ney desse uma resposta plena a 
essa pergunta exatamente na an
tevéspera de tal auspiciosa via
gem. 

O presidente Sarney tem co
mo destino Moscou. Como todos 
sabem* por muito, tempo, muitos 
jJesç.Q.níiaram da!s,çxi3t,ênciai(ia,-
ftU;g§^u§,popmuit£)i^mpo se çh&-
m&u o ouro- áe Moscou> Se este 
existiu ou não, para financiar a 
subversão, é difícil provar, preto 
no branco. O que se sabe é que o 
presidente Sarney ambiciona 
. a b o ^ â j h ^ .pfl&i-t&lhfto para ia 
ysinia/r, CXÍsi.na Siderúrgica do 
Maranhão). Embora o vice-presi
dente da "Vale do. Rio. Doce" te
nha comparado a idéia de vender 
minério de ferro aos russos com 
"vender geladeira no Pólo Nor
te", o sr. José Sarney permanece 
encantado com tudo que possa re
sultar de bom para o Brasil no dia 
seguinte de seu encontro com 
Gorbachev. 

Nem tudo serão flores nessa 
tournée. Se o ouro de Moscou, fi
n a l m e n t e , pode consubstan
ciar-se depois de tantos anos, a 
etapa parisiense pode .trazer al
guns problemas. Há uma tarefa 
urgente para o "escalão avança
do" de 70 funcionários (diploma
tas e agentes de segurança) que 
compõem o grupo precursor que 
preparará a visita à pequena cida
de de Mirabeau, com 750 habitan
tes. O prefeito Moynier, quando 
atendeu os jornalistas na semana 
passada, garantiu toda a "sua sa-

. tisfação em receber em sua cidade 
o presidente José Alvarez", Infor
mado do erro, assegurou que es
creveria em um papel o nome cer
to para não repetir o engano no 
dia da cerimônia da apresentação 
da cuvée "Presidente José Sar

ney".. E tainbémalêrtá-lo de que a 
sua opinião sobre a safra precisa 
ser moderada, já que Moynier, 
também.iim.>óompetente, vinlcu^ 
t-ors garante ipietesiapeíií^tróínrfe 
disâ:Tsèr cõnstímidômindâÊ jmem\ 
"áó máximo em cinco ou seis 
anos" já que "não envelhece 
bem". Tais conceitos sobre a "sa
fra Presidente José Sarney", da
da â r^pérctts'3áü 4$j tertíffe, $$• 
nosso paíê',, perfeitamente, podem 
e"'devem", diplomaticamente, ser 
evitados. 

Devem ser evitados, sim, para 
não perturbar o líumor dó presi
dente da República. Afinal, quan
do voltar ao Brasil depois de tão 
importante viagem diplomática 
feita em luzidia companhia, o 
chefe do governo deverá cuidar de 
alguns problemas terra-a-terra: 
primeiro, nomear o ministro do 
Trabalho; depois enfrentar a ira 
dos governadores, que lhe podem 
tirar o pouco de apoio político que 
ainda tem; em seguida — ou seria 
ao mesmo tempo? — administrar 
a crise econômico-financeira, im
pedir que as profecias do governa
dor mineiro se tornem realidade, 
encontrar a maneira de pôr termo 
à greve dos funcionários públicos, 
(que paralisaram Brasília), apla
car a insatisfação dos militares 
com o sr. Ulysses Guimarães e 
com o sr. Crestes Quércia (que 
convidou Fidel Castro, passando 
por cima do Itamaraty), justificar 
o que se está gastando na Nor-
te-Sul, vencer o Congresso, que 
pode não lhe dar o orçamento que 
deseja..., enfim, governar. ' O 


