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que, para o Executivo dá impostos 
e para os constituintes dá votos. 
A verdade, porém, é que o Governo 
deixou de tomar, na hora certa, 
como lhe cumpria, as providências 
reparadoras da imensa crise 
causada pelo Plano Cruzado aos 
pequenos e médios produtores 
rurais e ás micro e médias em
presas , segmentos da maior impor
tância por sua capacidade de 
manutenção da mão-de-obra 
ocupada. Se fossem banqueiros 
ou armadores teriam sido logo 
atendidos. Debalde, pediu-se a 
renovação do paliativo da 
Resolução n° 1.335, do Banco Cen
tral, porque doses homeopáticas 
também curam. A empáfia do ex-
ministro Bresser e de seus homens 
do Banco Central e a obstinação do 
ministro Maílson rejeitaram todos 
os apelos e a mao estendida 
recolheu-se, vazia, para se trans
formar em ódio. O sr. Paulo 
Lustosa, do Cebrae, ficou rouco de 
rogar ao deserto. O Governo 
recusou a oportunidade de cuidar 
de seu povo. 

Foi quando alguns constituin
tes viram aflorar mais esse veio 
eleitoral magnífico, também na 
base do "tudo pelo social". E plan
taram a emenda da anistia, na con
tinuação de todos os outros trens 
de alegria e de tristeza que o texto 
e as disposições transitórias da 
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)s nova Constituição estão contem-
s. plando. O Governo não escutou o 
LO aviso, não cuidou de abrir a chave 
at para o trem passar e o choque foi 
is frontal. 
ie Estamos diante de um conflito 
)s de proporções imprevistas. Os 
ÍS deputados e senadores querem 
i- ganhar votos nas próximas eleições 
r- e ter os seus nomes aureolados nas 
le noticias. O ministro da Fazenda 
a continua obstinado, para realizar o 
>s seu programa, ainda que sobre 
o cadáveres. O Presidente quer ven-
a cer a velha pinimba com p sr. 
a Ronaldo Caiado, verdadeiramente 
i- o único líder que surgiu nesta nova 
is República e do qual teima em se 
c- manter afastado. Para isso, 
is ignorando que os autores intelec-
io tuais do crime são os srs. cons-
>s t i tuintes, quer-se penalizar a 
a classe produtora rural de alto a 
s- baixo. Quer-se acabar com a única 
o coisa séria que ainda existe, que é a 
te garantia do abastecimento regular. 
o Uma ignomínia, que pode até abrir 
ir uma brecha no Governo, pois o seu 

competentissimo ministro da 
i- Agricultura, um dos poucos que 
io salvam a face do que está aí já 
a declarou que não concorda com 
i- restrições ao crédito agrícola. 
i- A corda costuma arrebentar do 
LS lado mais fraco. Mas, qual é ele, 
io neste momento? Respondam, se 
a puderem. 

A corda arre 
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11 Vamos viver um outro mundo 
a partir de hoje. Um mundo tão 
diferente do velho que será difícil 
lembrar-se dele'1, assim proclamou 
o sr. Dilson Funaro, então todo-
poderoso ministro da Fazenda 
deste Governo, no dia 28/02/86, 

ç : quando anunciou os detalhes do 
Plano Cruzado. No mesmo dia, o 
Presidente comunicou solenemente 
ás brasileiras e aos brasileiros que 
a inflação havia acabado. 
Proféticas palavras, porém por 
pouco tempo. O mundo de hoje é 
mesmo tão diferente do velho que é 
dificil a gente lembrar-se dele. De 
lá para cá, tudo aconteceu neste 
Pais,. A inflação recrudesceu, 
corroendo não só o sangue do povo, 
como a seiva da economia, a fé nos 
políticos, o prestigio do Governo e 
de seus ministros e ex-ministros. 
Pior, ainda, comprometeu o futuro 
do Pais e o delicado equilíbrio com 
que se vinha andando sobre a corda 
bamba para completar a travessia. 
O vento levou as bonitas palavras 
do Governo pronunciadas no 
saudoso 28 de fevereiro de 1986. 

Estabelece-se agora, a 
propósito da última barretada dos 
srs. constituintes com o dinheiro 
público, um amplo conflito entre o 
Executivo e a Assembléia 
Nacional. Mas, o estranhável, 
nisso tudo, é que a punição está 
recaindo sobre o lado mais fraco, 
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A corda arrebenta do lado mais fraco 


