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íé isso ciue jjyirney quer, 
dar apoio a SayadL 

^sqTodos aqueles que, como o ministro João 
Sayad, sempre proclamaram que a redução do 
<téfíc$ do setor público poderia e deveria ser ef eti-

mais por aumento de impostos do que por 
corte de dispêndios tiveram a oportunidade de 
ver ontem, estampado em todos os jornais, o que 

a opinião pública brasileira dessa tática 
administrativa. 

A grande lição do episódio representado pela 
£fé$&tiva" de "congelamento" da tabela de des-
contos do Imposto de Renda na fonte é que o 
público brasileiro hão tolera e não suporta mais a 

• mão do Fisco no seu bolso. Aqueles que tergiver-
' savam — como o sr. Bresser Pereira e outros da 
mesma tendência estatizante — a respeito de ser 
ou não elevada a carga fiscal neste país e sobre a 
capacidade do contribuinte de suportar mais ex
torsões estão obtendo respostas rápidas e claras 
ás suas supostas dúvidas. As lideranças políticas, 
trabalhistas, empresariais de todo o País fecha
ram em uníssono em torno do protesto veemente e 
indignado contra mais essa iniciativa escorchante 
dOoíSsco. Nunca se viu tamanha unanimidade 
formada tão rapidamente. 

/isso deveria levar o presidente da República, 
seus assessores, seus conselheiros, seus áulicos e 
seus meninos de recado, quaisquer que fossem, a 
tirar uma única conclusão: o crucial problema do 
déficit público neste país só pode ser resolvido, 
pacificamente, pelo drástico corte de dispêndios 
governamentais. A menos que se queira impor aos 

; contribuintes aquilo que eles estão dizendo clara
mente que não aceitam mais. A terceira alternati
va é a emissão adoidada de títulos e de moeda, o 
que nos conduziria em poucos meses ao caos. 

A impressão generalizada para quem acom
panhou o noticiário é que o vilão dessa história se 
chama Francisco Dornelles, ministro da Fazenda. 
Por quê? Porque teria sido dele a idéia de não 

1 reajustar a tabela. As lideranças do PMDB, com 
essa figura patética à frente, chamada Ulysses 
Guimarães, proclamam que, se o governo não 
reajustar a tabela, será o único responsável. Uma 

; vixtual maneira de dizer que se o presidente Sar
ney ficar com seu ministro da Fazenda pode dis
pensar o apoio do PMDB. 

Onde está a verdade? A opinião pública sabe 
perfeitamente que quem começou a falar em au-
nWrffip de impostos, quem sempre achou que dava 
para diminuir o déficit com aumento de impostos, 
quem é o verdadeiro Conde Drácula que baba de 
gozo quando vê a jugular do contribuinte, é o 
ministro Sayad. Ardilosamente, ele também pro
clamava que iria providenciar cortes drásticos 
nos gastos do governo, até com o fechamento de 
algumas empresas estatais. Só que a "tesoura" 
para isso, que está em suas mãos, e se chama Sest, 
nunca chegou a ser acionada. O ministro Sayad 
preferiu dedicar seu tempo e talento ã crítica do 
Banco Central, que não está na sua área. Sabe-

os que na última reunião da semana passada 
o presidente Sarney ele foi firmemente co

ito — pelo ministro Dornelles — para apresen-
plano de cortes e defini-los especificamente, 

apresentou nada de prático, e ainda desfiou 
popas econômicas na reunião, que terminou com 
o ministro Dornelles dizendo claramente, na fren
te do presidente, que era melhor que Sayad ocu-

o seu lugar e comandasse então a luta con-
;o déficit e a inflação. 

ÃNão foi, portanto, Dornelles que propôs o novo 
asãftlto aos bolsos do contribuinte. O que ele fez 
fotMuma autêntica explosão de raiva diante da 
a t^ | de do seu colega do Planejamento, que não 
cúÉLpriu a sua obrigação de apresentar um plano 
detalhado de cortes nas estatais, dizer que a única 
alternativa — que ele não desejava adotar—seria 
esÉrè'expediente, que, de resto, pelo que poderia 
GSLgÉÊar para os cofres do governo, não poderia por 
^^liresolver o dramático problema de caixa. 
g££P que, na verdade, está por trás da questão da 
M r i a do Imposto de Renda é uma autêntica 
áSriôpiração do PMDB do dr. Ulysses, que quer 
iggtifber intacto, e até aumentá-lo, se possível, o 
" a$o empresarial do Estado, não quer, apenas 

iürazões eleitorais, ser conivente com aumento 
ijiipostos, é suficientemente irresponsável para 
o pensar nas conseqüências dessa atitude sobre 

ação e também, por pura demagogia, quer o 
pimento com o FMI. O ministro Sayad é o 

trumento dessa conspiração e, por isso, toma o 
idado de disfarçar a sua voracidade fiscal con-
izindo habilmente o ministro Dornelles, que é 

m i n tem de fechar a caixa todos os meses — e é 
SBftticamente ingênuo —, a assumir publicamen-
$g|o papel antipático. 

4 2* Ajunte-se a tudo isso a inaptidão do presi-
imnte Sarney para decidir, e teremos uma idéia 
{B como são palpáveis as possibilidades de essa 
gjnspiração sair vitoriosa. 
^íCarreando, aliás, água para o moinho dos 
éosispiradores» temos ainda ministros como o sr. 
Xileliano Chaves, que a esta altura do campeona
to descobre que temos de construir a terceira 
fina atômica, depois de terminar a segunda e de 
Sfciseguir fazer funcionar a primeira, o que, até 

Ira, não foi possível!!! 
Esse o quadro. Estamos, pois, vivendo um 

üomento decisivo para a nossa economia e, por-
&i to , para o nosso futuro político. 
^ N i n g u é m no grupo representado pelo sr. 

yad tem credibilidade e condições para gerir 
Ia política econômica que inspire confiança e 

$E}e estabilidade. 
:X>:%-Se esse grupo prevalecer, o governo Sarney 
«mirará imediatamente em queda livre. 
"-** Como o Conde Drácula, por razões político-
efèitorais, não terá permissão do dr. Ulysses para 
mf ter os dentes na jugular do contribuinte, como 
desejaria, restará â terceira alternativa: a da 
eôüssão adoidada de títulos e de moeda, também, 

ra que o governo, enquanto durar, possa en-
ntar compromissos que, a partir de julho, serão 

aumentados de mais de 40 trilhões de cruzeiros 
jgpjgíti o reajuste do funcionalismo. No fim do ano, 
ntsse caso, estaremos tranqüilamente com 300 ou 
KX)% de inflação, galopando para a situação da 

gentina, com uma vantagem: já estaremos, en-
3, rompidos como FMI, como desejam os eco-
ftüstas do dr. Ulysses, com os investidores na-
>nais e internacionais fugindo daqui e com tudo 
aparado para o funeral precoce da Nova Repú-
| a que Tancredo Neves sonhou construir a par-

tfeje uma política econômica e financeira sensa-

wm 

ta e livre de injunções ideológicas, conduzida por 
Francisco Dornelles. 

Se é isso que o presidente Sarney deseja, é só 
dar apoio ao sr. Sayad. 
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