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A escolha é uma sós [ 
Combater a inflação^J 

Em seu discurso de ontem, o presidente José Sarney 
apresentou o esboço, as linhas gerais do quadro nacio
nal, da situação de extrema penúria e graves perigos 
que atravessamos. Hoje o ministro Francisco Dornelles 
deverá fazer, no Congresso Nacional, o acabamento da-
jq îele quadro sombrio, isto é, dar os detalhes de luz e 
sombra, as pinceladas reveladoras de pormenores. 

__Não é, evidentemente, um belo quadro. Mas é o que 
te*nosT e com ele devemos trabalhar. Estamos, sem dúvi
da, diante de imensos desafios e problemas; de impasses 
e'çoíiílitos extraordinários. Mas, como costumam dizer 
o | bombeiros nos cursos de treinamento contra incên
dio;^? piores atitudes em tais momentos são o pânico e 
a ̂ perplexidade. É preciso lutar para vencer os proble
mas, para sair do incêndio, mas lutar com serenidade e 
sobretudo com racionalidade. 

f "O governo" — como nos diz o presidente Sarney —-
"perdeu o ar de infalibilidade para ser sempre uma 
búsea permanente do acerto". Isso não apenas é um 
bbrij ̂ princípio, uma excelente regra, mas também um 
convite à colaboração, para que o ajudemos nesta busca 
dó "á%rto. Que a nosso ver se confunde com a busca da 
racionalidade. De maneira clara, o discurso do presiden
ta ^rjiey ao Ministério delineia e exibe o conflito entre 
aà isenções e os meios para transformá-las em uma 
pplífâc-a. Para isso os recursos e os meios com que conta-
nfosásão extremamente escassos. É quase com desespe
ro qtíé vemos, junto com o presidente e com todos os 
brasileiros conscientes, que as carências que precisa-
mo^edevemos atender se tornam assombrosas em com
pararão com os recursos de que dispomos. O governo — 
diz também o presidente — tem obrigação de reverter 
e^se^quadro.' 
• f . í i i , 
' _^3erto. Não só o governo, acrescentaríamos. Todos 

n|3sçtemos obrigação de trabalhar para sair dessa situa-
çãouMesmo aqueles, diga-se de passagem, que já fize-
r^rftPâacrifícios. É um erro, em nossa opinião, prometer 
às populações pobres isenção de sacrifícios e, mais que, 
is^ô^comprometer-se com o atendimento rápido das 
siji^çarências. Ninguém neste governo tem a consciên-
c:|a_rjesada. Ninguém pode ser acusado, na Nova Repu
blicar de se ter omitido diante da miséria quando havia 
recursos para minorá-la. 

\ opinguém carrega responsabilidades pelo descalabro 
aí q,̂ e chegou a administração pública e, com ele, o 
desarranjo econômico. Nem mesmo os que, tendo per
tencido ao partido que apoiava o antigo regime, jamais 
tiveram força para influir em suas decisões. Portanto, 
tQdbs os membros do governo, deste governo da Nova 
Fjepüblica, têm não só autoridade moral, como obriga
ção, de dizer claramente à população que os sacrifícios 
não terminaram e certamente ainda vão durar anos. A 
democracia não é uma festa, embora tenha sido recebi
da com festas. É uma batalha diária que felizmente "para 
nós brasileiros. >™ país abençoado nesse aspecto -̂ - até 
afeorELJiãcrexigi.u,aangue. Mas exigirá ainda multo suor u: 
e*não poucas lágrimas. Alguém precisa ter a coragem de 
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dizer claramente tais coisas, embora evidentemente" 
e|as não.favoreçam a caça de votos ern'"elelçèies próxi-
ir|as. O povo, temos certeza, saberá distinguir perfeita-'•' 
mente entre aqueles que enfrentam a verdade pensando. 
no País e aqueles qúe a encobrem pensando em seus 
njandatos. 

A premissa para o êxito tem de ser, portanto, a 
honestidade e, sobretudo, a coragem. Aí está, ao nosso 
l4do, o exemplo da Argentina. Aquela pressurosá comis
são de políticos da oposição que foi a Buenos Aires 
saudar a eleição do presidente Alfonsín e dar loas às 
s îas intenções deveria voltar lá agora para entrevistar-
stj novamente.com o líder portenho e ouvir de viva voz 
as lições de abismo que ele andou aprendendo até ago-

Lá também as generosas intenções iniciais tiveram 
dje se defrontar com a exasperante escassez de meios. Lá 
também a falta de coragem para dizer a verdade, e agir a 
partir dela, não contribuiu em nada para multiplicar os 
recursos e diminuir os problemas. Ao contrário, a Argen
tina se debate hoje — um ano e meio depois da posse de 
Alfonsín. — com meios ainda mais exíguos e problemas 
acrescidos. 

ij Portanto, não se equivoquem o presidente José Sar
ney e a Nova República em geral sobre os caminhos a 
serem percorridos. Sabe o presidente Sarney, e o disse 
em seu discurso, que é preciso tomar decisões de ime
diato, "sob pena de sermos arrastados para o pior {...), 
qjUe será uma recessão com hiperihflação". Todos quere
mos acudir às carências sociais do povo brasileiro, e este 
ejeige isso. Mas exige sobretudo seriedade nesse atendi-
írJento.E sabe, o povo sabe, que o gerador número um 
de carências sociais, o inimigo principal do seu bolso, 
t|m~nome conhecido e reconhecido. Chama-se inflação. 
A^irlflação é um processo de destruição dos frutos e das 
possibilidades de.trabalho produtivo; e é um processo 
dè transferência de renda, dos mais fracos para os mais 
fartes. Portanto, a inflação não é um problema mera
mente econômico, é um flagelo social. O maior de todos, 
pois é um flagelo permanente, e não eventual como as 
enchentes, as secas e a própria pobreza individual que 
tantos conseguem superar. A inflação cria pobreza e 
miséria, em escala que nenhum governo consegue com
bater e reduzir. 
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f Portanto, a tarefa principal é uma só: combate rápi
do, enérgico, eficiente e eficaz à inflação. Este é.o pri
meiro e imprescindível passo para que qualquer progra
ma social da Nova República seja não Só viável, como 
decisivo. Qualquer programa social sem contenção da 
inflação se transforma em desperdício, em paliativo, e 
ejjn mais inflação. Essa a verdade que precisa entrar na 
cabeça de todos e de cada um. A trimestralidade dos 
reajustes salariais, por exemplo, é uma medida "social". 
Sjsrn dúvida. É moralmente justificável, até, diante de 
uma inflação como a nossa. Mas ela acelera a inflação e, 
Piòrtanto, é auto-anulável o seu benefício. A Argentina 
j | chegou à correção mensal de salários e o empobreci
mento do seu povo, que já foi o mais rico da América 
Ljatina, não pára de aumentar. A tal ponto que, hoje, a 
estabilidade do governo democrático já está ameaçada. 
Estamos chegando a um momento decisivo da nossa 
vjda política. A um momento em que contemporizar 
cbm a inflação, conciliar o assistencialismo estatal com 
oj combate à inflação ou tentar proteger os mais pobres 
qos seus efeitos sem remover decididamente suas causas 
pjàssam a ser atitudes não apenas demagógicas e de 
conveniência, mas extremamente estúpidas e perigosas. 
Ao mesmo tempo torna-se visível que os sacrifícios sem
pre invocados para recusar ou refutar um programa de 
combate duro ,à inflação empalidecem diante daqueles 
Já enfrentados pela população e que terão de ser enfrenr 
tádòs ainda com a permanência e aceleração da infla
ção. Ou seja, não estamos mais em condições de esco
lher entre promover o bem-estar ou impor sacrifícios. Só 
podemos escolher entre impor sacrifícios maiores e mais 
duradouros ou menores e mais rápidos para a decisiva e 
definitiva derrubada da inflação. Aí então poderemos 
promover o bem-estar. 
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