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Umpa ís no centro da África 
Ao escrever nosso principal editorial 

de ontem, não tínhamos conhecimento da 
fala presidencial pela TV-Bandeirantes. 
Depois de ouvi-la, e após repassar a trans
crição que dela se fez, somos levados a 
concluir que razão tínhamos em temer a 
prática desse "direito de resposta" por 
parte da Presidência da República. É que, 
na verdade, o chefe de governo não cuidou 
de responder às críticas que lhe foram fei
tas pelos candidatos à Presidência da Re
pública; teve o cuidado, colocando os jor
nalistas a fazer-lhe perguntas, de contes
tar tudo aquilo que lhe pareceu digno de 
resposta nas críticas que lhe foram dirigi
das ao longo desses quatro anos. Em su
ma, pretextando defender-se de acusações 
feitas por pessoas certas e sabidas, aden
trou pelo caminho de contestar quantos 
tiveram a petulância de tecer crítica a 
seu governo. 

A exaltação que tomou conta do pre
sidente durante alguns momentos é per
feitamente compreensível se se parte do 
princípio, aliás colocado com toda a cla
reza por s. exa. ao longo de sua interven
ção, de que José Sarney e o Brasil são uma 
e a mesma pessoa. Se não se quiser buscar 
pequenos exemplos ilustrativos, fique
mos com sua frase: "... minha base políti
ca me abandonou. E me abandonou pen
sando que me abandonava, mas o que 
abandonou foi o Brasil. Nos jogou nessas 
dificuldades que nós passamos a atraves
sar". Pelo dedo, diz o ditado, se conhece o 
gigante. 

Ao fim da audição e ao término dá lei
tura, fica-se com a penosa impressão de 
que o presidente da República foi à televi
são para comunicar à Nação que tem dois 
inimigos — pois o mal que a ele se faz 
faz-se ao País: a mídia e a Constituição, e, 
o que é pior, a Carta Magna a serviço dos 
"marajás" da imprensa. O chefe de gover
no, conscientemente, induziu a população 
a acreditar que é a Constituição de 1988 
que dá imunidades fiscais às empresas 
jornalísticas, afora deixar claro que a im
prensa não pode criticar gastos desneces
sários feitos pela Presidência porque se 

J\$m£$®$& à custa do Erário. Estamos cer
tos" dè que s. exa. não quis referir-se a nós 
quando falou das "listas telefônicas". A 
leitura atenta do texto leva-nos a essa 
conclusão. Isso não impede, pelo contrá
rio, obriga dizer que o presidente da Repú
blica não agiu com a correção que dele se 
esperava. Não é "a Constituição, essa 
Constituição nossa que aqui está", que 
"dá imunidade fiscal ao papel" usado pa
ra impressão de jornais e revistas e, como 
afirmou o chefe de governo, listas telefô
nicas. No que se refere à impressão de 
"jornais, periódicos e livros", a isenção 
de impostos vem da Constituição de 1946, 
prática consagrada na de 1967 e repetida 
na de 1988. No que tange às listas telefôni
cas, cabe informar ao chefe de governo, no 
que a nós concerne, que entendemos de 
nosso direito pleitear a isenção de impos
tos e taxas, e que recorremos à Justiça pa
ra salvaguardar nossos interesses. A 
questão está sub judice — e estando para 
nós está, assim o cremos, para quantos se 
encontram como nós nessa situação. O 
chefe de governo, pois, além de investir 
desnecessariamente contra a Constitui
ção que lhe assegura o mandato, o poder e 
as prerrogativas a ele inerentes, cometeu 
o deslize de informar mal o povo sobre a 
Carta Magna, além de cuidar de indispor o 
público com a mídia em geral, pois não ci
tou nomes. . 

No que tange especificamente à Cons
tituição, já concordamos em ocasião an
terior que a Carta Magna pode dificultar a 
tarefa do Executivo, especialmente quan
do o presidente da República está em mi
noria no Congresso. Reconhecer esse fato 
é uma coisa; insistir na afirmação de que 
a Constituição torna o Brasil ingoverná
vel é outra história. Isso sem levar em 
conta que, tendo a palavra do presidente 
da República peso específico próprio, afir
mar que a Constituição é má e não exerci
tar o direito previsto por ela de propor 
emendas à Carta é o mesmo que praticar 
aquilo que ao tempo em que o sr. José 
Sarney estava no Poder Legislativo se di
zia ser subversão da ordem constitucio
nal. Para criar polêmica com o Congresso 
e com a mídia impressa, tão-somente. 

Insistimos nesse ponto porque s. exa. 
fez questão de apontar alguns responsá
veis pela crise, entre eles a mídia. Há ou
tros, cuja menção é até saborosa: os eco
nomistas que não podem acabar com a in
flação, os oligopólios, os especuladores e 
aqueles que "estabeleceram firmas para 
explicar a inflação". Ah! Os consultores! 
A mídia é o pior monstro, especialmente 
porque é a imprensa que noticia que vai 
haver hiperinflação. Como era risonho o 
tempo em que, membro do Poder Legisla
tivo, o sr. José Sarney não lia noticias 
desse teor, nem precisava incomodar-se 
com a reação dos empresários àquilo que 
era publicado pela imprensa. 

O chefe do Executivo deu uma aula à 
população sobre o déficit público, que não 
mais existe, apesar de a imprensa não se 
referir ao fato. No primeiro semestre, é 
textual, "nós não tivemos déficit". De fa
to, não houve. Como disse no mesmo dia o 
secretário do Tesouro Nacional, segura
mente sem saber o que seu superior tinha 
gravado no domingo, o Executivo está re
correndo a dois procedimentos básicos 
para manter as contas em equilíbrio: 
atrasar pagamentos e não investir. No fi
nal do ano, estima o sr. Luís Antônio An
drade Gonçalves que as despesas que de
veriam ser pagas num período e serão 
transferidas para outro devem represen
tar entre 40 e 50% das contas de outros 
custeios e capital do Orçamento Geral da 
União. Não pagando, é fácil não gastar. 
Não gastando, é fácil economizar. Econo
mizando dessa maneira, é fácil não ter dé
ficit. O problema, real, joga-se para o pró
ximo presidente. A fantasia guia os pas
sos do atual, 

O retrato fiel do clima psicológico de 
exaltação em que vive o sr. José Sarney 
pode ser visto na parte do debate em que 
se cuidou da viagem a Paris. O que há ali 
de auto-elogio (o lado negativo da viagem 
corre por conta da mídia) e insistência em 
dizer que sua presença em Paris era fun
damental para o êxito da diplomacia bra
sileira no tocante à questão da dívida ex
terna; o que há de irritação com os jorna
listas que insistiam não ser essa a ques
tão, mas a da composição da comitiva, tu
do isso indica que há coisas que tiram s. 
exa. do sério — e pequenas! Exaltou-se e 
não respondeu. Porque não é resposta in
sistir que só levou 15 pessoas na comitiva, 
e que seus nomes não podem ser divulga
dos para que não percam a condição de 
"seguranças"! Igualmente não é resposta 
dizer que os 15 eram necessários porque 
alguém precisava apanhar a mala do pre
sidente no desembarque em Paris! Os ser
viços de recepção do Quai d'Orsay devem 

estar melindrados com essa referência ao 
fato de não haver um único porteur a cui
dar da bagagem de visitante tão ilustre. 
Irritado, o chefe de governo não quis men
cionar os que viajaram de graça,no avião, 
nem soube explicar por que os aviões da 
Presidência não servem para viagens des
se tipo. Questão de preferências? #• 

Duas observações finais. Não fica bem 
ao presidente da República, do alto de sua 
sabedoria, dizer que a imprensa não pode 
falar em nome do contribuinte. Se ela não 
pode criticar, quem poderá? Se o presi
dente Sarney insiste em confundir-se com 
o Brasil, nisso ultrapassando Luís XIV, 
que era modesto a ponto de identificar-se 
apenas com o Estado, não pode investir-se 
desse direito de dizer o que pode e o que 
não pode ser dito, quem pode e quem não 
pode. Essa postura milita contra sua de
cantada vocação democrática. 

A segunda, é que não fica bem a quem 
viveu os últimos anos de sua vida sob ins
piração, para dizer o menos, do regime au
toritário ou militar (dependendo da ópti
ca) dizer que "nos últimos 20 anos, em que 
nós estivemos em todos os fóruns, o Brasil 
era tido como um país execrável. Hoje, no 
mundo inteiro, a presença do presiden
te...", seguindo-se a afirmação de que pre
parou bem a lição de casa. Não é correto a 
um chefe de Estado que se elegeu graças 
ao clima de liberdade,que, reconheça-se, o 
presidente Ernesto Geisel começou a im
plantar no País, falar mal daqueles que o 
levaram a participar de tantos fóruns in
ternacionais. Sobretudo porque a realida
de não era essa a que se refere depreciati
vamente o chefe de Estado, fazendo pouco 
de todos os que o precederam. 

Não foi tarefa fácil aos jornalistas en
trevistar o sr. José Sarney, exaltado, que 
se exasperava quando se procurava lem
brar-lhe que não era este ou aquele o sen
tido da pergunta. "É esta sim!" foi uma de 
suas respostas. Talvez tivesse sido mais 
fácil entrevistar o presidente dos Estados 
Unidos, ou da União Soviética, ou Deus 
em pessoa. De qualquer forma, fica-nos a 
penosa impressão de que a tarefa da im
prensa não é suave quando contra ela se 
coloca o presidente, que se considera 
cheio das razões que nega aos interlocuto
res e aos críticos, como se fosse de fato o 
chefe de Estado daquele miserável país de 
80 milhões de habitantes que é o Brasil po
bre, mas que o sr. José Sarney, para ilus
trar, colocou no centro da África. 

p.S. — O chefe de governo citou uma 
"pauta da imprensa" em que a redação in
sistia junto aos que estavam em Paris pa
ra que mandassem matérias sobre as mor
domias. A iauta é nossa, tendo sido feita 
no pressuposto de que as coisas sérias de
cididas em Paris viriam pelas agências te-
legráficas, como de fato vieram: as notí
cias e as fotos de Sarney com presidentes 
latino-americanos e o comunicado dos 
"sete" grandes. 

Seria interessante saber como, neste 
governo que se diz democrático, um docu
mento interno da redação de O Estado, 
transmitido ao Exterior por telefone ou 
telex, foi ter às mãos do sr. presidente da 
República. Teria sido por obra de um 
qualquer serviço de informações, desses 
que cresceram durante o tempo em que o 
sr. Sarney estava no Congresso, prepa
rando-se para dizer, 20 anos depois, que fo
ram anos em que a imagem do país era 
"ex 


