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chamem de vollta o Velloso. 
Sabemos todos que o presidente interino José 

Sarne.v tem um problema complicado e decisivo 
para 6 seu destino político: ganhar credibilidade 
para go vernar com autoridade. 

Tancredo começaria sua ação governamental, 
se a fatalidade não o tivesse alcançado, com o 
máximo do? autoridade, porque desfrutava já, de 
antemão, o\o máximo de credibilidade. 

* • -
EÍicomo é que se conquista credibilidade, para 

se ex^fóer autoridade? 
É:exatamente ns\ resposta a tal indagação que 

reside! a diferença principal, e decisiva, entre o 
simples político profissional e o estadista. O polí
tico comum busca credibilidade em acenos e ade-
manes que ele supõe populares. O estadista con
duz a nação e a sociedade para tomar consciência 
dos seus verdadeiros pr oblemas e agir, mesmo 
com sacrifícios, para errav dicá-los em caráter per
manente. O político profissional, ou de carreira, 
perpetua os vícios e os maus hábitos. O estadista 
transforma a sociedade. 

O presidente José Sarney tem o direito de 
escolher o caminho que prei'erir. Seu mandato 
não é longo. Até este momento dramático de sua 
carreira como político nunca 11 ̂ e foram exigidos 
grandes esforços e grandes sacri. fícios. A fatalida
de que já nos atingiu, porém, retirando do cenário 
um homem com evidente estofo d* e estadista, lan
ça-lhe o desafio de provar que estíA à altura dele. 

Nóítentanto, ao lermos que o pi residente Sar
ney tieiia determinado à Seplan a e, laboração de 
um WnPND, "porém voltado para preocupações 
socia^â, começamos a temer que nà-,o chegue a 
vencÇiw desafio. 

A infelicidade da sugestão começa c om a pró
pria evocação da sigla de triste memória para 
todos os brasileiros conscientes. Nenhun.i cte nós 
sabia que a seqüência numérica dos PND*s já ha
via chegado ao quarto. Os resultados do II 1°ND — 
cem bilhões de dólares de dívida externa , com 
uma inflação astronômica e resistente, com 1 *eces-
são, desemprego e humilhante comprometimv ento 
da nossa soberania — foram tão desastrosos qiie o 
governo Figueiredo houve por bem esconder do 
público a existência de um IIIPND, e até mesn 10 
as menções a ele. Não é que o III PND não tenh a 
sido cumprido, como dizem os jornais; jamais sO 
pretendeu cumpri-lo — por pudor, até! Não obs
tante, o presidente Sarney, de maneira precipita
da ou inadvertida, aí está a incumbir seu ministro 
do Planejamento, João Sayad, de elaborar e pôr 
em prática o IV PND. Deus nos proteja. Sincera
mente, não cremos que o ministro Sayad seja o 
homèWffSfítíSido^parà tal tarefa. Muito mais práti
co, eficaz e coerente seria chamar de volta o ex-
mini^jttgjg^^rVqitoso, cuja competência para ela-
borai^piímo»4àmais chegou a ser desmentida... 

Mas a infelicidade da sugestão continua ain
da na citação do prazo — 1986-90 — que o IV PND 
deverá abranger. Nós certamente não precisare
mos de nenhum plana para o período 1986-90 se 
a nossa economia conseguir ultrapassar incólume 
os perigos e as ameaças de 1985. O presidente 
Sarney está sendo injusto com seu ministro do 
Planejamento. O Brasil está na situação da em
presa que não tem dinheiro para pagar os funcio
nários no fim do mês, e ele, como presidente da 
empresa, chama seu principal executivo e pede 
um plano de marketing para o ano seguinte. O 
homem pode até gostar. É uma tarefa amena. 
Pelo menos fica livre de resolver a charada da 
folha de pagamentos. Só que o destino imediato 
da firiria permanecerá um pouco obscuro para os 
que frsgociam com ela — fregueses e fornecedores. 

$êgundo dizem os jornais, o presidente Sar
ney teria declarado: "O País não se acabará nas 
minhas mãos". Ótima disposição. Existe uma ma
neira pxática e eficiente de evitar que o País acabe 
nas mãos de qualquer governante: é só o governo 
sair da frente e deixar o País caminhar por si que 
não há nenhum perigo de ele acabar. O único 
plano de que realmente precisamos é um plano 
para tirar o governo da frente e dos ombros dos j 
brasileiros. Quando isso acontecer, a nossa econo- j 
mia explodirá sozinha. Como acaba de dizer o 
presidente da Ford, Robert Gerrity, que se está 
retirando do Brasil, a propósito da atual greve dos 
metalúrgicos, a intervenção do governo nas ativi
dades das empresas, aumento de impostos, reser
vas de mercado, controles de preços, etc, assusta 
muito mais o empresário do que as reivindicações 
de melhores salários e menor jornada de trabalho 
dos operários. O custo da mão-de-obra na indús
tria automobilística aqui, segundo ele, é nove ou 
dez vezes menor do que nos EUA. Mas nossos 
automóveis, dizemos nós, estão para o consumi
dor brasileiro entre os mais caros do mundo. A 
diferença vai para o governo, para os impostos, 
que,|se fossem menores, permitiriam pagar muito 
maiã aos operários e, aí sim, gerar o verdadeiro 
desenvolvimento econômico que os três PNDs 
não ^conseguiram e o IV não vai conseguir tam
pouco. E, como o demonstra a famosa curva de 
Laffer, geraria também maior arrecadação para o 
próprio governo. 

O presidente Tancredo sabia que o desenvol
vimento social é a prioridade número um. Mas 
sabia também que para que ele ocorra há que 
cumprir uma tarefa urgente e preliminar: remover 
o que o está entravando. Quer dizer, pôr ordem 
nas finanças do governo e reduzir a inflação. Es
sas eram as premissas, no programa que definiu, 
imprescindíveis para se chegar à conclusão do 
silogismo, ou seja, à indução do desenvolvimento, 
tanto econômico quanto social, harmonioso e se
guro. 

O presidente Sarney, conforme já dissemos 
aqui, não precisa de nenhum esforço de imagina
ção para encontrar seu próprio rumo: basta ser 
mais tancredista do que o próprio Tancredo. É 
isso que lhe pode assegurar lugar ímpar em nossa 
história. Precisa apenas descer do palanque, 
abandonar os chavões e não colocar o carro adian
te dos bois. Primeiro recomenda um programa 
social "de emergência" ao seu ministro Sayad. 
Depois o chama de novo para pedir já um ambi
cioso PND social. Será que os recursos para o 
reajuste do funcionalismo federal neste ano já 
estão assegurados? E o que dizer dos recursos 
para cobrir o déficit da Previdência no mês que 
vem? Quantos trilhões o governo retirará do open 
market para cobrir seus buracos nesta semana? 

Qual orient ação o pobre do L -emgruber recebeu 
para suas tarefas com o FMI e os credores? 

A tática de acenar com inte nções futuras para 
elidir urgências do presente jái funcionou muito 
neste país. funcionou tanto qu ie se desgastou e o 
público aprendeu a identificá-Ha imediatamente. 
Nenhum governante que a el£i recorra de novo 
terá a menor chance de conquis tar credibilidade. 

Quand o as multidões brasiileiras foram para 
as ruas exiigir mudanças-já, o que queriam dizer 
que estavj im fartas de governo. Ooverne o gover- [j\ 
no, presidi gnte Sarney, com todo o rigor possíveli 
que a soei edade brasileira fará o resto 
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