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é expor-se à Nação 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

| O mérito da entrevista ontem 
\ concedida pelo presidente José Sar-
\ ney situa-se menos no que foi dito, 
) mas no fato de haver sido dito. De-
\ monstrou que um chefe de Governo 
fala e, mais do que falar, responde. 
Prática que Tancredo Neves resta-

{ beleceu e ele continua, depois de 
í tantos anos de mutismo, prepotência 
} e arrogância dos generais-presiden-

tes, para quem as perguntas pare
ciam inconvenientes, supérfluas ou 
provocativas. 

Novidades, propriamente, Sar-
ney não avançou. Limitou-se a repe
tir informações, opiniões e até frases 
de efeito, driblando com habilidade 
as perguntas dos jornalistas ou, em 
certos casos, dando uma no cravo e 
outra na ferradura. Da reforma 
agrária à divergência de opiniões 
no Ministério, do pacto político às 
disputas na Aliança Democrática, 
Sarney não falou mais do que vinha 
falando. Buscou imprimir uma ex
pectativa otimista diante de cada 
indagação, mesmo reconhecendo 
que o fantasma da crise económica e 

l da inflação não foi conjurado. Criou 
, algum suspense ao enfrentar a últi-
, ma pergunta e, sem dar resposta, 
\ deixar dúvidas sobre o pagamento 
i dos juros de nossa divida externa, 

ou, pelo menos, sobre a forma desse 
] pagamento. 

\ A tónica reformista de que ele 
parece pretender imbuir-se esteve 

| presente em toda a entrevista. Uma 
I reforma agrária democrática será 
1 desenvolvida a todo custo, disse, 

acentuando que não recuará da 
| aplicação do Estatuto da Terra, mas 
' de forma racional, jamais passio-
j nal. O objetivo é estabelecer a paz, 
' não desencadear a luta e a violên-
\ cia. Aumentar a produção, evitar o 
) êxodo rural, corrigir injustiças e im

pedir que o País sofra ampla crise 
pela falta de alimentos, na próxima 
década. 

A reforma administrativa tam
bém mereceu considerações. Mais 
uma vez, o presidente queixou-se de 
que a máquina estatal, desatualiza-
da e defasada, não acompanha o rit
mo das necessidades nacionais. Um 
país moderno como o nosso precisa 
dispor de um ágil e bem instrumen
talizado mecanismo de açâo gover
namental. Por isso, determinou o 
início da reforma administrativa. 
Da mesma forma, incluem-se a re
forma financeira e a reforma uni
versitária, entre outras. Estas, como 
a reforma agrária, despertam seus 
contrários e geram discussões e de
bates, muitas vezes acirrados. Pois 
este resultado, no entender de Sar
ney, é positivo e profícuo. Aqui a 
diferença entre a Nova e a Velha 
República: importa demonstrar a 
competência do poder civil, sua ca
pacidade de integrar a sociedade no 
trato das principais questões. 

Talvez a grande marca da con
versa do presidente com a imprensa 
repouse na explicação de que o tão 
falado e tão confundido pacto políti

co representa exatamente isso: a in
tegração do País no debate de seus 
problemas. Não se trata de um en
tendimento entre as elites políticas 
apenas, ainda que elas devam parti
cipar, mas de um chamamento geral 
a discussão das reformas. Elas se 
concretizarão com a tomada de 
consciência e a criação de uma von
tade nacional capaz de significar 
unidade, mas gerada pela participa
ção. Explicam-se, por esse roteiro, 
as sucessivas reuniões do presidente 
com figuras representativas dos di
versos segmentos sociais, na presen
ça de seus ministros. O pacto, assim, 
não se encontra por fazer, mas come
çou a ser feito. Fica claro que ape
nas ele, Sarney, poderia coordená-
lo, justificando-se a recusa de Ulys-
ses Guimarães. 

O presidente aproveitou para 
tranquilizar a todos, não acreditan
do que passe dos limites atuais a 
radicalização verificada por conta 
do anúncio 'das reformas, como a 
agrária, mas precisará provar, com 
fatos, sua teoria. Até porque, se no 
plano político tem havido debate 
profícuo, responsável pelas eleições 
diretas, pelo fim da sublegenda, pelo 
voto do analfabeto e pelas eleições 
de prefeito das Capitais, no plano 
social as coisas não se passaram as
sim. A decisão de aplicar o Estatuto 
da Terra foi tomada sem discussão 
entre as partes interessadas. O ante-
projeto da nova Lei de Greve saiu 
diretamente do gabinete do ministro 
do Trabalho para o Palácio do Pla
nalto. 

Tranquilos, também, mas nem 
tanto, ficaram os atuais ministros. 
Não será mudada a equipe que, no 
entender do chefe do governo, vem 
ganhando, mas se for necessário... 

Em suma, para começar, mais 
porque se realizou e menos pelo que 
conteve, a primeira entrevista do 
presidente Sarney satisfez. Ele esta
va nervoso, como confessou depois, e 
apenas na segunda metade do em-
contro com os jornalistas conseguiu 
descontrair-se um pouco. Becusou-
se a optar entre Francisco Dornelles 
e João Sayad, como disse, porque os 
dois "são Sarney". Emocionou-se ao-
responder o que não lhe foi pergun
tado, quando falou do nepotismo. 
Também ele possui um genro e uma 
filha trabalhando a seu lado. Mas de 
que maneira aceitar o que seria uma 
punição, no caso de seu genro, de 
não poder prestar-lhe serviços da 
maior importância, ele que no pas
sado foi demitido precisamente por 
ser seu genro? 

Anuncia-sé para as próximas se
manas a segunda entrevista do pre
sidente, a ser agora concedida aos 
correspondentes estrangeiros. Os te
mas, com certeza, vão variar, pas
sando da esfera interna para a poli-l 
tica externa, mesmo económica. £? 
provável que, na ocasião, ele tam-, 
bém se apresente genérico e cautelo
so. Mas, como ontem, aberto a qual
quer tipo de pergunta, sem conhecê-
las com antecedência. Como deve 
ser nas democracias. 

C.C, 


