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QUARTA-FEIRA — 12 DE NOVEMBRO DE 1986 

¥otas e informações 

Neutralidade injustificada 

-«. Empenhado em fazer saber que es-
íá neutro no pleito paulista, o presiden
te; tíà República buscou influir decisi
vamente no resultado das eleições que 
serãa realizadas em mais de um Esta-
io, sobretudo naquelas de que resulta
rão osf novos governos do Maranhão e 
Io Riò de Janeiro. No primeiro dos dois 
estados, a consulta às urnas se carrega 

>ara«ele de ressonâncias emotivas; e o 
lt Jõísé Sarney nem se preocupa em 
esconder que tem uma profunda prefe
rência pessoal, a qual aliás distingue 
xm ex-desafeto de s. exa., levado à Jus
tiça pelo chefe do Executivo para, lá, 
;.etra,tar-se e escapar a dissabores 
iiaiores. No Rio, é preciso derrotar o sr. :Jeonel Brizola e puxar-lhe o tapete sob 
ís pés, impedindo-o de usar a platafor
ma de lançamento de que se valeria 
píara tentar gumdar-se ao Palácio do 
?lanalto, — idéia fixa que o domina e 
he absorve todos os minutos do dia, há 
ínos e:anos. E em São Paulo? Afinal, 
r̂ata-se da unidade líder da Federação, 

* qual — desgastada pelo centralismo 
administrativo que constitui mais um 
ator de semelhança entre a Novíssima 
3 a Velha República — não pode pres
cindir deste Estado, do que se produz 
iqui, se distribui aqui, se trabalha 
aqui, enfim, da riqueza que se cria e 
.dí-culâ a partir daqui. 

Já se disse com razão que tudo o 
q[üe acontece de mais importante no 
ârasil está acontecendo em São Paulo, 
àüja contribuição para o desenvolvi
mento econômico e social do País pre
cisa ser sempre lembrada. Talvez por 
isso, no clima surrealista em que se 
vive hoje, a caracterizar situações que 
5ó se explicam por uma espécie de lógi
ca dô absurdo, sejam necessários mui-
ios votos de eleitores paulistas para 
3leger um deputado federal; e, em com
paraçãô  poucos sufrágios de votantes 
acreanos para despachar a Brasília um 
parlamentar que tenha assento na Câ-
ífrarãro casuísmo que imperou sob os 
governos militares desvinculou as ban
cadas estaduais naquela casa do Con
gresso Nacional do eleitorado inscrito e 
as fez depender da população recen-
fèada. ;Mantido o número de deputa
dos, ou elevado o total deles para pou-
?â coisa além do que havia, foram com
primidas as maiores bancadas e am
pliadas ãs menores, no Norte e no Nor-
áeste^QndQ -CGnêiçòes sóoio-econômi-
ías beftr diversas das que se observam 
Ia região Sudeste contribuem para a 
formação de contingentes de eleitores 
submissos ao poder central, que detém 
recursos para aplicar generosamente, 
por exemplo, em construção de açu
des ou na execução de projetos de irri

gação. Com tais iniciativas se alicia vo
tação maciça e se constrangem políti
cos, no propósito de impedir que façam 
oposição. 

Com São Paulo tudo é bem diferen
te. Mais da metade do PIB se produz 
na Capital e nos municípios que a cir
cundam, e nos grandes centros do Inte
rior, cujo nível de vida se faz notar por 
índices próximos daqueles que se re
gistram em países industrializados da 
Europa Ocidental. Não importa agora 
descer a detalhes para identificar as 
causas desse fenômeno, mas a verdade 
é que é neste Estado que se concen
tram hoje os principais eixos do pro
gresso do País. Um bom governo que 
funcione no Palácio dos Bandeirantes 
terá repercussão nacional, não apenas 
do ponto de vista político, pois distri
buirá benefícios cujo raio de ação 
abrange todos os quadrantes do terri
tório. Ora, ninguém ignora que se trava 
neste instante uma batalha decisiva, 
neste.núcleo que se transformou em 
cérebro e coração do Brasil. Bem admi
nistrado, São Paulo exercerá influên
cia benéfica, numa etapa magna de re
construção geral, que se iniciará com a 
promulgação de uma nova Lei Magna e 
por certo atingirá as normas que regu
lam a intervenção do poder público no 
domínio econômico, dinamizam as es
truturas sociais e estipulam a partilha 
da receita pública e o sistema de dis
tribuição de renda etc. 

O Brasil vai viver uma fase fasci
nante de transformações e modifica
ções profundas, das quais cumpre ex
trair a maior soma possível de benefí
cios para o povo. Da influência que São 
Paulo exerça sobre quem será incum
bido de tão nobre tarefa depende, em 
boa parte, o êxito com que se haverá de 
desempenhá-la; e essa influência será 
tanto maior quanto mais qualificado e 
digno seja o governo paulista. Julga o 
presidente da República que o PDS ou 
o PMDB terão como compor um Exe
cutivo respeitável e respeitado, depois 
de tudo o que veio à tona, na corrida 
eleitoral que está em vias de encerrar-
se? O afastamento de Brasília impediu 
o sr. José Sarney de tomar conheci
mento do festival de abuso de autori
dade que cercou a campanha do candi
dato oficial? Constatou s. exa. como se 
utilizou o aparelho burocrático para 
sustentar esse candidato, sobre o qual 
pesam acusações da maior gravidade? 
Tudo aquilo de que se acusou o PDS 
nos pleitos paulistas, enquanto esse 
partido aglutinava o situacionismo po
lítico, foi imitado e largamente supera
do pelo PMDB. Curiosa, a moral dos 
atuais donos do poder no Estado: en

quanto as tropelias e os desmandos 
dos adversários, encastelados no Ban
deirantes, os atingiam, fantasiavam-se 
eles de vestais e clamavam contra as 
arbitrariedades de que se diziam víti
mas. Trocadas as posições, não hesi
tam em lançar mãp dos mesmos pro
cessos, em escala industrial, buscando 
desesperadamente conservar os privi
légios e as vantagens que se concede
ram, visto como a sede com que se 
lançaram ao pote parece longe de ser 
saciada. 

É a velha moral do faça o que eu 
digo, mas não faça o que eu faço, a 
encobrir um tipo de hipocrisia tão de
testável quanto fora de moda. Entre
tanto, sabem os paredros peemedebis-
tas como a cara feia e as ameaças que 
fazem produzem profundo abalo no 
Planalto. Anima-os a convicção de que 
aprisionaram o presidente e dispõem 
de meios de levá-lo às cordas, depois de 
imobilizá-lo, até que, de concessão em 
concessão, acabem reduzindo-o a zero 
à esquerda. "Tenho a consciência tran
qüila de que não comprometi minha 
autoridade envolvendo-me na campa
nha", proclamou ontem o chefe do go
verno, falando por uma cadeia nacio
nal de emissoras de rádio e televisão. 
Não foi bem assim. Guardasse ele ab
soluta neutralidade em toda parte, es
sa atitude poderia não ser a mais ade
quada à defesa do bem comum, porém 
refletiria excesso de isenção cautelosa. 

Ó que não se justifica é a neutrali
dade no pleito mais importante e a par
ticipação, ostensiva ou camuflada, em 
outros, nos quais haveria interesses 
afetivos ou locais, de expressão pura
mente subjetiva. Note-se, contudo, que 
exprimir sua tendência neste Estado, 
em favor do melhor, do mais digno, do 
mais correto, daquele que tem títulos 
para representar o povo paulista e ad
ministrar São Paulo nesta conjuntura 
histórica, constituiria para um chefe de 
governo obrigação elementar, máxime 
quando do outro lado se colocam for
ças que seria insensato subestimar, por 
reunirem em seu efetivo notórios ex
ploradores de posições de mando, a jo
gar com o fator ponderável de recursos 
amealhados com a prática do ilícito. 

Foi Churchül que estabeleceu bem 
nitidamente a distinção entre o direito 
que tem o governante de formular op
ções, quando não está subordinado a 
obrigações, e o dever que tem ele de 
esgotar as prerrogativas de sua função, 
no cumprimento de missão inerente ao 
desempenho dos encargos assumidos 
— para concluir que não lhe é lícito 
renunciar ao cumprimento de deve-
res. Infelizmente a lição do estadista 
britânico não chegou ao Brasil. 
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