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A pororoca nÀÁt' f: 

Fernando Pedreira^ 

P £f — ̂ o c ê gostou do artigo do Mário Henrique, no 
• l 9 « domingo passado?. 

. R.A. — Muito bom, O mário é ótimo escrevendo e talvez 
ajnda melhor falando, infelizmente, eje não é igualmente bom 
governando, como pudemos ver nos seus tempos de ministro da 
Fazenda 'e do Planejamento.' 

P.S. — "Depois de mim virá quem bom me fará", diz o 
ditado. Criticar o governo e, especialmente, criticar um mau 
governo, é certamente mais fácil do que governar bem. Até o 
general João Figueiredo, que foi talvez o pior presidente que 
este país já teve (ao lado do Jango e do próprio Sarney) 
encontrou meios, esta semana, de dizer uma duras verdades 
sobre a atual situação do país e o desgoverno de seu sucessor. 

; R.A. — É um triste sinal dos" tempos que oshomensque 
í hoje 'nos', jpárécêni' 'Iticidos" e, sêrisafpX sejam Isjtataméhte os 

'•^ímesmÒsLqúè, ainda há uns-poucós anos, jogaram o país nas 
areias movediças do estatismo,. da dívida e do déficit publico, 
onde estamos cada vez mais afundados. O fato, no entanto, é 
que, JIOS seus quase três anos de existência, a Nova República, 
isto é, o governo dos políticos do PMDB e do PFL, tem-se 
revelado tão demagógica, inepta e até corrupto, que os seus 
críticos e adversários, por piores (ou melhores) que sejam, vão 
assumindo ares de estadistas. 

P.S. — O Brasil a portuguesa. Há hoje quem acredite que 
o desastre da Nova República desembocará, inevitavelmente, 
numa de duas saídas; ou vamos ter um Oliveira Salazar, isto é, 
um ditador disfarçado de primeiro-ministro, governando apoia
do no Exército (e na polícia), o que pode ser uma solução mais 
rápida e expedita, mas implica algum ripo de intervenção 
militar, com todos os seus pesados riscos e inconvenientes, ou 
chegaremos, através de um processo político eleitoral que pode 
ser ainda demorado e custoso, ao nosso Cavaco Silva, isto é, a 
um governo de equilíbrio, um governo de centro, apoiado numa 
opinião pública e num corpo eleitoral que se terão curado do 
atual porre democrático-constituinte, vale dizer: que se terão 
desencantado das tolices e demagogias do PMDB. 

R.A. — Sem dúvida. Temos já hoje, no Brasil, uma fila de 
candidatos a Salazar, encabeçada talvez pelo deputado Delfim 
Netto, mas que inclui diversos outros nomes de peso. Temos 
até]'já começando a aparecer, candidatos a Pinochet, como esse 
inacreditável (e inesquecível) João Baptista Figueiredo. Os 
candidatos a Cavaco Silva são ainda imprecisos, escondidos nas 
dobras do jogo político, mas são também variados: o mineiro 
Aureliano, os paulistas Afif Domingos e Antônio Ermírio, o 
goiano Caiado... Alguns deles se adaptam melhor à variante 
parlamentarista; outros só têm chance sob o presidencialismo. 
Mas todos dependem de eleições que não virão tão cedo, se os 
senhores Sarney e Ulysses puderem evitá-las. 

P.S. — A médio prazo, não há dúvida de que a fraqueza de 
Sarney e a incompetência e os excessos da esquerda peemede-
bista provocarão (já estão provocando) uma reação que deve 
levar o país para a direita ou, na melhor das hipóteses, para o 
centro democrático. Também não há dúvida de que, dentro do 
clima político hoje existente no mundo e no próprio Brasil, as 

soluções autoritárias (militares) são improváveis e só se torm 
riam exeqüíveis em casos extremos, de extrema desordem ou d 
"pororoca social", como prefere dizer o nosso pitoresco gene 
ral-ex-presidente. A curto prazo, entretanto... 

R.A. ^~ A curto prazo, é preciso ir até o fundo do poço e a 
verdade é que ainda não chegamos lá. Faltam ainda uns bons 
trinta centímetros. 

P.S. — Trinta centímetros? E quanto tempo você acha que 
a Nova República gastará para percorrer uma distância assim 
tão considerável? 

R.A- — Seis meses ou, quem sabe, um ano. O colapso (a 
reviravolta) pode vir em março ou abril, ou pode ficar para 
agosto ou novembro, mas o que me parece indisputável é que 
vamos ladeira abaixo. A velocidade do processo tende a 
acelerar-se muito a partir de agora, tanto poK motivos políticos, 
como por motivos econômíco-financeiros. 
.„ Pode-se dizer com toda a tranqüilidade que o plano 

-Brèsser.' naufragou, torpedeado pelo PMDB e pela própria 
máquina estatal que devia implementá-lo. O ministro e seu 
presidente náo têm mais condições morais ou políticas para' 
segurar seja o que for. Estão sendo e vão ser, cada vez mais, 
arrastados pela correnteza. Os próximos dois ou três meses 
serão meses de retomada da inflação, a qual provavelmente se 
fará acompanhar (graças à emissões maciças de dinheiro) de 
uma certa euforia consumista e, até, algum desafogo. Mas, já 
em janeiro ou fevereiro, essas contas terão que ser pagas. 

P.S. — O Brasil tornou-se um país drogado, viciado pela 
inflação. SÓ se sente "melhor" quando se eleva a dose de 
injeção inflarionária. E o pior é que esses períodos de relativo 
alívio vão sendo cada vez mais curtos e mais espaçados, e cada 
vez exigem um tratamento mais severo e doloroso para a 
inevitável cura de desintoxicação. 

R.A. — Na verdade, a inflação é a conseqüência econômi
ca de um processo político e sua cura só pode ser política. 
Depende, antes de mais nada, da vontade política e da 
capacidade de comando do governo e do presidente. Com José 
Sarney, não vai. E vai ainda menos com a Constituinte 
demagógica e destrambelhada de Ulysses Guimarães e Bernar
do Cabral. 

Eis por que me aparece que temos que ir até o fundo do 
poço, até o colapso, até a subversão do atual quadro, antes de 
começarmos a voltar à superfície. 

P.S. — Navegamos em mares bravios, com o Sarney na 
ponte de comando e.o Cabral no leme... 

R.A. — As alternativas políticas que nos são oferecidas 
hoje (para afastar as eleições) são todas irrelevantes porque não 
alteram o status quo, embora algumas possam até acentuar as 
suas piores características. São, na verdade; coloridos variados 
de um mesmo xampu, cuja fórmula se resume na divisão do 
poder (em partes desiguais e ferozmente disputadas) entre a 
turma do poire, que controla o PMDB, e seus rivais e sócios da 
turma de S, José do Pericumá. . 

PS — Um xampu que faz muita espuma, mas está 
tornando o país caspento e careca antes do tempo. Dois anos e 
meio do seu uso já nós vão fazendo ter saudades do Mário 
Henrique e conseguiram até mesmo assanhar o próprio João 
Figueiredo, à espreita da sua pororoca social... Não é pouco. 


