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.saberá receber os 
U ò s pródigos do PMDB 

=»*Ospolpudos dividendos políticos que,o presidente J 
José-PÉLfney já está recebendo, frutos da audácia e da. / 
C©fÊÍg^m'demonstradas no encaminhamento da reforma tf 
iHOrieisária — é bom não esquecer que apenas um dia** 
arifcelídé anunciar o pacote o presidente claudicava e 
VisWè^nènte perdia a confiança popular — ainda irão 
engordar as contas presidenciais por muito tempo. Mas, 
imütoi mais positivo e decisivo para os destinos de nosso 
país do que esses ganhos que Sarney estará contabili
zando é a extraordinária mudança que as medidas de 
estabilização econômica impuseram no cenário político 
brasileiro. 

Â começar pelo fato de ter desmascarado para o 
grande público os dois mais notórios contestadores do 
processo de redemocratização do País: o governador 
Leonel Brizola e seus liderados do PDT e o sr. Lula da 

tor^seus amigos do PT e da CUT. Por trás jias 
crfuças à desorganização econômica que estávamos en-
íreáataBdo — que nós mesmos atacávamos todos os dias 
ne&tosícolunas até a semana passada — o caudilho 
gaúcho e o aprendiz de caudilho paulista, na verdade, 

Sré^SSam outras e perigosas intenções. 

f^llç^uanto a inflação ficava no patamar de 14,15% e 
4ojqpjffiía3íde fôrma assustadora e definitiva o poder de 
çòmpEasdos salários, era fácil para eles deblaterar con
tra óàgeverno e conseguir platéias dispostas a segui- los. 
Aflriaf;%atava-se de uma questão de sobrevivência ime-
diatk°|^ra o trabalhador e a adesão era voluntária. 
1?0dàri%s greves tíem-sucedidas neste país nos últimos 
áh |4^ tentaram-se nas reivindicações salariais e per-
àéfj|m;|Òlego quando os trabalhadores eram atendidos i 
òesíes&m. Ou seja, os trabalhadores iam para a greve > 
rntíyiriós apenas pelo desejo de conseguir um salário ; 
mater^-

^^uándo o governo resolve investir todas as suas j 
iorças num programa econômico que se propõe — mais 
£o que se propõe, é tecnicamente muito bem montado ] 
para o objetivo que persegue — eliminar a inflação ou ; 
deixá-la muito próxima de zero, ele retira do sr. Lula e 
&p sr. Brizola o principal argumento que eles usavam j 
fjara manter seus grupos constantemente mobilizados 
contra as autoridades federais. Ò desespero, a insegu
rança e a confusão exibidas por Lula e Brizola não 
$eixam dúvidas quanto à força do nocaute que rece-
lojeram. 
'« /Ò governador Leonel Brizola ainda não conseguiu , 
articular nenhum argumento razoável contra as medi
das constantes do pacote, a não ser a surrada tese de 
q|ue esse pacote promove mais um arrocho salarial. Um 
argumento que Brizola não consegue fazer acompanhar \ 
de demonstrações técnicas, apesar de todos os econo- ] 
nestas que ele tem à disposição no Rio de Janeiro. ) 
Como em tudo em que interfere e quer opinar, o sr. j 
j^rizola^stáutocando de ouvido, e mais uma vez desafi- j 
^riáo.\jÇ^$^r^c^m^4É> gove|hj&dor>a^aca é^e, 
tal ordem qutrefeWobrigado a gravar às pressas um* 
rjovo tape do programa do PDT que será apresentado 
hjoje no horário gratuito 4ó TRE. O programa inicial 
serviria para lançamento da campanha pela reduçáo 
^ á s t i c a j ^ 3 | ^ ^ . j i | j a ^ e y . - ^ . . . ^ ^ ^ f è 

sr. Lula da Silva também repisa a tese do arrocho sala
rial e do caráter antitrabalhador do pacote, sem a devi- [ 
d|a comprovação matemática. A CUT tinha uma greve 
ehgatilhada para o mês de abril, na época do dissídio 
salarial dos metalúrgicos do ABC e do interior paulista, 
ejno primeiro momento depois do pacote ameaçou com 
ijma greve geral. Para não ficarem falando sozinhos, 
seus dirigentes já recuaram e só pensam em alguma 
çloisa para daqui a dois ou três meses, quando esperam 
$ue o pacote já tenha fracassado. 
;J Lula não tinha — nem tem — outra saída a não ser 
recuar mesmo. Uma pesquisa realizada pelo Jornal da 
Tarde, nas portas da Ford, da Volkswagen e da Merce
des-Benz na última segunda-feira encontrou 71% dos 
operários consultados totalmente a favor das medidas 
ào governo, 26% parcialmente a favor, 2% parcialmente 
contra e apenas 1% totalmente contra. Gostaríamos, 
sinceramente, de ver o sr. Lula exercitar sua propalada 
liderança no meio metalúrgico indo convocar, na porta 
dessas fábricas, seus operários para uma greve geral de 
protesto contra o pacote. Quem sabe ele não contaria 
«|£ssa empreitada com a colaboração de próceres do 
socialismo moreno, como o próprio Brizola e mais o 
prefeito Saturnino Braga, que acaba de aumentar (de
pois do congelamento geral) o imposto predial no Rio de 
Janeiro, e os deputados do PDT na Assembléia Legisla
tiva do Rio Grande do Sul, que também reajustaram em 
100% o valor das diárias que recebem? 

« Outro recuo não menos inglório e não menos vexa-
r|inoso do que o de Brizola e Lula é o daqueles grupos 

t PMDB que — frustrados com a reforma do Ministério 
até quinta-feira vinham hostilizando abertamente o 

[jpverno federal, considerando a Aliança Democrática 
jktinta e prometendo não mais apoiar automaticamen

te o presidente Sarney no Congresso. Quem não se 
íembra do amuado Ulysses Guimarães, sempre de cara 
a(marrada na frente das autoridades federais? Onde foi 
parar a virulência do senador Fernando Henrique Car
doso? Onde ficou o gesto de má educação do mesmo 
sjenador Cardoso, do senador Humberto Lucena e do 
Reputado Pimenta da Veiga, que se recusaram à compa
decer à primeira reunião do novo Ministério? Estamos 
todos ansiosos, também, por notícias do trêfego ex-
íhlnistro Fernando Lyra e sua natimorta "Frente Pro

por puro oportunismo eleitoral, o PMDB estava em 
franca rebelião há menos de dez dias. Seus parlamenta
res queriam tudo, menos atrelar sua imagem pública 
(fio particular não era bem assim, pois o governo tinha 
óargos e verbas) a uma administração que começava a 
sjé afogar nas ondas da inflação. Agora, também por 
duro oportunismo eleitoral, o PMDB, como um cordeiri-
nho, reassume sua condição de maior partido de susten
tação do governo Sarney. O líder do partido na Câmara, 
í*imenta da Veiga, com o incentivo de seu colégio de 
vice-líderes, docemente constrangido aceita o convite 
jfara acumular também a liderança do governo, uma 
função que eles tinham execrado e dispensado antes da 
edição do pacote. E os namorados e namoradas do 
caudilho Brizola a esta altura já lhe enfeitaram a testa... 

§ Não temos muitos motivos para esperar uma mu
dança no comportamento do sr. Brizola e do sr. Lula. Do 
#MDB, no entanto, é possível esperar uma nova fase. 

f ius políticos foram salvos no último instante e que isso 
es sirva de lição para que daqui para a frente ajam 

jjiais com a cabeça e menos com o coração, mais pen
sando nos destinos do País e menos nas eleições. 

j| A reforma monetária ainda está no início e ela é 
«(penas o primeiro — apesar de decisivo — passo da 
gigantesca reformulação por que o sistema econômico e 
institucional do País está passando. O PMDB, pelas 
ligações populares que construiu nesses anos todos, 
podeje tem obrigação de) situar-se como um dos agen-

tes dessas transformações. Ainda há tempo para 
do redimir-se dos últimos vexames. Esperamos 
que seus líderes tenham tomado juízo. 

Sarney saberá receber os filhos pródigos... 
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