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Ainda nao se pode aBerMf4ei£; deles) e mangoPsaJiftstartflsííque se pode 

tenhamos voltado a tranquilidade 
mas o fato concreto é que diminuiu, 
e muito, o estado de tensão em que 
o Pais se encontrava» g <» y ,*_» 

No front económico, SífoTOiainJ 
clima de inquietação ique o 
professor Bresser Pereira 
disparava toda vez que se lhe 
punha um microfone na frente, 
muito embora nao o fizesse com 
aquele ar contrito de padre antigo 
de seu antecessor Funaro. O novo 
ministro da Fazenda, Mailson da 
Nóbrega, chegou discretamente, e 
de forma tão humilde, que não 
afrontou os supostos génios da 
economia, donos do terreiro desde 
os tempos da ditadura. Aos poucos 
foi se assenhoreando do posto, a 
ponto de tornar-se o candidato 
natural do Presidente, em lugar de 
qualquer outro. Quando falou, o fez 
sem subterfúgios, com clareza e 
objetividade, dizendo simplesmen
te o que todos queriam saber, sem 
empolar a frase nem deitar sapiên
cia. Quebrou o tabu de ir-se, ou nao 
ir, ao FMI, mostrando que o leão (o 

se 
nossa cabeça estiver erguida nada 
nos atemorizará. Identificou, sem 
muita complicação, qilte o nó górdio 
está na questão do deficit público e 
no rebaixamento da taxa de juros. 

Uma liçào de simplicidade que 
estava faltando. Não trouxe 
pacotes debaixo do braço, não 
anunciou choques nem programas 
orto ou heterodoxos. Uma política 
do feijão com arroz, isto é, de fazer 
as coisas como todos devem fazer 
na vida diária, comendo filés 
somente quando o dinheiro chega 
para isso. 
Nesta semana, o ministro Mailson 
deu «uma geral» em São Paulo, 
onde se pensava -que ele não 
conhecesse a Avenida Paulista. 
Esteve nos centros tidos como 
mais reacionários, visitou a im
prensa e terminou no palácio do 
governador. Por sua competência, 
e pela clareza do discurso, voltou 
homologado. 0 presidente Samey 
precisava ter tido um homem 
assim, na Fazenda, desde o inicio 
do seu Governo. Foi uma pena. 

No campo politico, também a 
tensão diminuiu desde quando a 
esquerda revolucionária, que 
comandava a Constituinte gra
ças à complacência ou 
.omissão da liderança maior 
do PMDB, teve os passos em
bargados pelo Centrão. Os 
Ímrlamentares que se viam 
agrados, usados e marginalizados, 
servindo de escudo às pretensões 
da meia dúzia que açambarcou os 
postos de comando, tiveram a opor
tunidade de mostrar à Nação que 
nem tudo está perdido e que se 
pode ter uma Constituição avan
çada, porém conforme com a von
tade ja manifestada da maioria do 
povo, liberal e democrática. 

A Constituição, que virá, não 
será um instrumento de vinganças 
irresponsáveis nem um engodo 
para ludibriar o povo com 
promessas irrealizáveis a pretexto 
de conquistar votos. Será uma car
ta realmente magna, feita para 
hoje e para amanhã. Que sirva a 
todos os brasileiros e não somente 
a alguns. 
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