~A doença, hebetude. A cura, eleições
GERALDO FORBES

Os pacientes leitores ainda devem estar irritados com a incompreensível coluna do último domingo. A falha deveu-se a uma confusão na oficina (algumfiscal do Sarney?) que alterou a ordem de vários
parágrafos. Por isto as desculpas e
também, desde logo, para poupar
uma ida ao Aurélio e não aumentar
a sua irritação, o significado de hebetude — torpor, letargia pecaminosa. Que é o estado em que se encontra o governo, depois do período
de imerecida beatitude que se seguiu ao nascimento do já defunto
cruzado.
A saída do sr. Fernão Bracher e
do sr. Pérsio Árida do governo representa a eliminação dos últimos
vestígios de sensatez na condução
da economia. A nau, agora totalmente entregue nas mãos dos marinheiros das nuvens, ameaça marear todos os passageiros enquanto
o homem da gávea grita — rochedos à vista.
Vai pessimamente a marinha.
O desgoverno é total e o império é
das circunstâncias. As reservas
cambiais já acabaram e a recessão
e a hiperinflação batem â porta. O
enredo deste drama, longe de seu

fim, deve ser em poucos dias engrossado com o Cruzado III.
A obtusidade do governo do sr.
Sarney é coriácea. Não satisfeito
com o desastre, já causado por seu
aventureirismo e oportunismo, vai
ainda tentar salvar seu casual
mandato com o golpe de um novo
congelamento.
É a volta da teoria do marketing publicitário. Em vez de tratar
de coisas sérias e, por exemplo,
centralizar o câmbio e penalizar
fiscalmente a tomada de empréstimos especulativos, o governo vai
tentar recuperar sua credibilidade
na base do golpe de propaganda.
Sem nada para substanciá-lo, o resultado, depois da aaroai/iada nacional, será com certeza a ira da
população e uma turbulência política de desdobramentos imprevisíveis.
Já não há mais dúvidas de que
o País está em um pântano económico. Quanto mais se mexe, mais
afunda, e ficar imóvel no lodo não é
também tarefa agradável. Entretanto — eé muito importante notar
o paradoxo —, a economia não vai
tão mal. O que vai horrivelmente
mal é a administração da economia e não esta propriamente dita.

Não se pode comparar o caso
brasileiro com o caso mexicano ou
com o argentino. Lá, sim, a economia tem sérios problemas estruturais de desemprego crónico, falta
de mercados para seus produtos de
exportação, uma indústria e setor
de serviços obsoletos e assim por
diante.
E que ninguém se iluda. Fora
das eleições não há salvação. Se a
Constituinte hesitar e, rendendo-se
aos interesses menores, não convocar eleições gerais — para a Presidência, o Senado e a Câmara —
logo após a promulgação da nova
Carta, estaremos fritos e mal pagos. A crise económica adquirirá o
carâter crónico que já liquidou com
o México, o Uruguai e a Argentina.
O País continuará se desfazendo
nessa hebetude. Mais que pecaminosa, criminosa. Torpltude.
Ê tempo de reagir. Não podemos nos entregar a este triste destino só porque um bando de políticos
obsoletos quer manter seus empregos, vantagens e posições. Chega de
Sarney, Ulysíes, Aureliano, Arraes,
Montoro e outras velharias pré-64.
É tempo de Lula, Delfim, Fernando
Henrique e Rita Camata. É tempo
de deixar emergir outras e novas

lideranças afinadas com o presente, preparadas para o futuro.
A pior doença das instituições é
a esclerose dos canais de representação política. O entupimento que
vem da ditadura atinge, nesta já
longe transição, o nível de demência no Executivo. O povo é muito
melhor que isso que está ai e, dono
do País, não quer vê-lo afundado
por marinheiros ensandecidos, a
serviço dos eternos donos do poder.
Cansado, diz — chega. Solução?
Eleições. Distritais, proporcionais
e diretas.
No ponto em que chegamos, só
um novo governo, que tenha a força
do legítimo apoio popular — o
apoio estável das urnas e não o desfrutável das pesquisas—poderá reverter o lento, gradual e trágico
afundamento da Nação.
Do contrário — langor. Torpor.
Hebetude. Morte.
Aqui a coisa é diferente e muito
mais favorável. O que temos de parecido são a ineficiência do setor
estatal e uma enorme dívida externa. Em compensação, o dinamismo
do setor privado, nacional e multinacional, na agricultura, no comércio, na indústria e nas finanças,
torna possível imaginar que não es-
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