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Na entrevista que concedeu aõ Jornalista Boris; 

Casoy, levada ao ar ontem à noite pela televisão, o 
[presidente José Sarney fez amargas queixas contra SL\ 
nova Constituição brasileira e atacou duramente o' 
Congresso Nacional: ' 

"A Constituição criou um tal volume de despe-r 
sas, que mudou os rumos do país. Conter a dívida 
pública apenas demitindo funcionários é uma impôs-1 
tura. É fuga do problema central, que é a crise do: 
Estado brasileiro agravada por uma Constituição 
Ique tornou o Estado inviável. ... Eu fui o primeiro a 
dizer que as medidas criadas pela Constituição se
riam onerosas. Só que eu jurei cumprir a Constitui- > 
ção e tenho que fazê-lo. E quem paga é o povo". 

Embora ressalvando o fato de o político José * 
Sarney ter sido sempre um ilustre representante da-; 
quilo que o embaixador Rubens Ricupero chamou de 
"moldes mentais que vêm do passado" e que é res-1 
ponsável por esta Carta Magna que tornou o Brasil 
literalmente ingovernável, deve-se reconhecer que, 
fundamentalmente, o presidente não exagerou em-f 

suas críticas. \ 

Com efeito, neste momento, estamos vendo a ; 
[inflação retomar com uma violência inusitada sua 
[trajetória ascensional, depois que a economia foi li
berada do congelamento artificial de preços do Plano , 
Yerao, sem que as autoridades econômicas dispo
nham de instrumentos para conter esta escalada. Pa
teticamente, os ministros da Fazenda e do Planeja
mento admitem abertamente sua própria impotên
cia; tudo que conseguem propor é um vago "acordo 
político", conforme o ministro João Batista de 
Abreu, para evitar; que uma hiperinflação perturbe as i 
eleições de novembro e arranhe o processo de rede-
mocratização. : 

Tudo isso porque os políticos que fizeram a \ 
atual Carta Magna, num autêntico torneio aberto de 
irresponsabilidade e de demagogia só pensaram em Í 
aumentar as despesas do governo e em espantar os 
capitais estrangeiros que poderiam dinamizar nossa 
economia. E não admitem qualquer medida de auste
ridade, qualquer corte de despesas que proporcio
ne ao Tesouro Nacional uma.folga para ,atender às 
obrigações criadas pelo texto constitucional: nem de- > 
missão de funcionários, nem fechamento de órgãos 
públicos, nem privatizações. 

Essa prevalência dos moldes mentais do passa
do, que pode ser identificada, entre outras caracterís
ticas, pela disseminada noção de que o Estado é um 
patrimônio pessoal do político e, por isso, pode ser 
descaradamente usado para atender a ambições elei-
toreiras, é facilmente perceptível no momento na 
discussão sobre o déficit da Previdência Social. 

Com os novos benefícios concedidos pelos 
constituintes e mais o aumento do salário mínimo 
para 120 cruzados novos este mês, o rombo da Previ
dência este ano deve situar-se entre 14 e 18 bilhões de 
cruzados novos. Para tapar parte desse buraco, já 
que não consegue mesmo convencer os parlamenta
res a concordar com redução nas despesas, o governo 
partiu para o aumento dos descontos sobre os salá
rios e as folhas de pagamento das empresas. E ainda 
vai sobrar um buraco que só poderá ser tapado com 
emissão de títulos. 

Assustados, no entanto, com a repercussão ne
gativa que um aumento nos descontos nos salários 
certamente provocará, os senhores deputados e sena
dores estão-se mobilizando para derrotar a proposta 
do governo. Querem tirar o corpo fora! O mais as
sanhado nessa história é o deputado Ulysses Guima
rães. Naturalmente preocupado com seus votos (???) 
na sucessão presidencial, ele prometeu reunir o 
PMDB e comandar a derrota da proposta do gover
no. O dr. Ulysses, como se sabe, é o pai da "Consti
tuição dos miseráveis" e tinha a obrigação de dar ao 
governo condições de cumprir o que ela determina. 
Mas no momento ele só pensa em ganhar eleição. 

Este caso da Previdência mostra bem por que o 
presidente Sarney está certo quando diz que o Estado 
se tornou inviável: os políticos criam benefícios à 
vontade, sem analisar se a União tem condições de 
pagá-los e depois, quando os cofres oficiais ficam va
zios, não deixam o governo cortar despesas nem au
mentar impostos em ano eleitoral. Assim, realmente, 
fica impossível governar. 

Por isso, o presidente Sarney foi até tímido nas 
críticas que fez ontem à noite pela televisão: O seu 
erro foi dizer que a Constituição é ruim mas deve ser 
cumprida. Sua obrigação é liderar uma campanha , 
nacional para mudar, imediatamente, o monstrengo 
legado ao país pelo dr. Ulysses e seus companheiros. 
Portugal, onde, com a reforma na Constituição con
cluída na semana passada, foram eliminados todos 
os pontos que entravavam o crescimento da econo
mia colocados na legislação pelos radicais da Revo
lução dos Cravos, está-nos apontando o caminho. 
Governado por leis baseadas nos moldes mentais do 
passado, Portugal perdeu dez anos, período em que 
sua economia esteve estagnada e até regrediu em 
muitas áreas. Desde que começou a modernizar-se, 
em 1986, passou a crescer a uma média superior a 4% 
ao ano, e baixou a inflação em 1988 para menos de 
10% ao ano (19,3% em 85), inicialmente passando , 
Jpor cima da Constituição. De agora em diante de 
acordo com a Constituição reformada. 

O Brasil também já perdeu a década de 80 e não 
tem mais saúde econômica nem paciência política 
para perder outra, o que fatalmente acontecerá se 
não enterrarmos, o quanto antes, a"Constituição dos 
miseráveis". / 


