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GOVERNO? 

Sarney tenta de 
novo. Acredita que é 
capaz de governar. 

Mais uma vez, nesses qua
tro anos e meio de mandato, o 
presidente Sarney avisa que pre
tende tentar organizar seu go
verno. "O País não pode convi
ver com essa falsa noção de ace-
falia", resolveu ele ontem ao en
tregar ao ministro Costa Couto, 
do Gabinete Civil, um documen
to em que convoca cada um dos 
ministros a apresentar um rela
tório global com destaque às 
prioridades até 15 de março de 
1990. "O governo governa até o 
último dia de seu mandato", diz 
Sarney em sua mensagem. O 
prazo para a apresentação dos 
relatórios é de dez dias — depois 
do que o presidente pretende 
traçar o que ele chama de "dire-
trizes a serem seguidas". 

Seguir diretrizes é uma 
tentativa que Sarney vem fazen
do desde março de 1985, quando 
assumiu o governo e apresenta
va como desculpa para os desa

tando uma postura de governam, 
te "prudente" e "cauteloso", 
Sarney assistiu passivamente a 
auxiliares serem acusados de 
corrupção e brigas públicas en
tre ministros. 

Fracassado o Plano Verão,, 
o governo decidiu voltar à polir, 
tica do feijão-com-arroz e en
frentar o pavor de um país que. 
pode entrar numa hiperinflação. 
Agora, Sarney quer adotar uma 
linha de ação realista e, ao mes
mo tempo, impedir que o pro
cesso eleitoral seja atropelada 
pelo descontrole total da econor. 
mia. Em conversar com seus as-:, 
sessores, o ministro Mailson da 
Nóbrega confessa que apenas 
rezar para que nenhuma catás-_ 
trofe — como uma quebra vio
lenta da safra agrícola — com
plique até a posse do futuro pre
sidente. Nesses últimos meses, 
Mailson quer promover a mo-, 
dernização no sistema tributa-. 
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Sarney: ilusão em fim de festa 
certos o fato de ter que coman
dar um ministério escolhido por 
Tancredo Neves, embora tivesse 
prometido solenemente cumprir 
o programa que previa a morali
zação da administração pública 
e só gastar o que fosse arrecada
do. Depois de alguns malogra
dos planos de governo e de tro
car trinta ministros, Sarney ago
ra quer convencer de que pode 
fazer alguma coisa que marque 
sua administração. 

Não será fácil. Em termos 
práticos, não haveria tempo nem 
dinheiro em caixa — e muito 
menos a ilusão de que nesses úl
timos meses de governo seja pos
sível mudar a cara da adminis
tração federal. A euforia do Pla
no Cruzado já vai longe e o Pla
no Bresser, que tentou consertar 
os estragos, malogrou; o Plano 
Verão deixou uma inflação de 
933%, e a expectativa é de 
1.000% este ano. Sempre ado-

rio, com novos critérios de co-° 
branca de impostos, agravando 
a taxação sobre produtos de lu-
xo em favor de bens de consumo-
mais popular. 

Para preservar as reservas 
cambiais, o governo decidiu en-' 
trar em moratória da dívida ex-' 
terna, acreditando que é preferi-' 
vel entregar o governo com re
servas altas e pagamentos em • 
atraso a sacrificar o caixa. Am 
parado nas urnas, o novo gover 
no teria força para renegociar a '. 
dívida — uma força que seria 
minada na hipótese de não con
tar com reservas em caixa. En
quanto luta para evitar o caos 
inflacionário, o governo tenta • 
desenvolver programas sociais 
— como o combate à malária, 
que pode chegar a um milhão de '< 
casos em 1990, e o combate à 
meningite, uma ameaça de mais', 
de um ano, mas que até hoje não " 
tem um plano de vacinação. 


