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Exortávamos, ontem, ao final do nosso comentário 

sobre as próximas etapas do programa de estabilização 
econômica, o presidente Sarney a agir energicamente 
como fiscal do povo sobre o governo — seu próprio 
governo — a fim de enquadrar a máquina burocrática e 
estatizante no regime de austeridade que a superação 
definitiva da nossa crise está exigindo. 

Isso é tanto mais necessário quanto o programa em 
curso deve ser visto, propriamente, como de estabiliza
ção econômica e não apenas monetária ou de preços. 
Revalorizar a moeda e conter a escalada dos preços foi a 
preliminar — sempre o dissemos — de um verdadeiro 
programa de governo, que consiste em garantir condi
ções ambientais, políticas e institucionais, para um de
senvolvimento harmônico, equilibrado e eqüitativo. É 
isso que significa estabilização da economia como jim 
todo. i ^ J f l . ! n * T R " * ^ 

Sabemos, e vimos advertindo as autoridades, que 
com o governo não se brinca. Isto é, os interesses da 
própria comunidade governamental, da nomenklatura 
que se formou no aparelho estatal, aliados aos interes
ses extragovernamentais que vivem em simbiose osmó-
tica com o poder público, tendem não apenas a se defen
der contra os propósitos dos governantes de plantão 
que ousem ameaçá-los, mas também a organizar pres
sões ardilosas contra aqueles que insistem em cumprir 
missões saneadoras. 

O presidente José Sarney está, neste momento, des
frutando de uma oportunidade ímpar para exercer tal 
missão. Seu prestígio pessoal está no auge. O público o 
aclama e mostra-se disposto a apoiar as medidas e os 
rumos que ele apontar. As principais correntes políticas 
do País têm interesse em colaborar com ele, até mesmo 
para usufruir de parte do prestígio que ele angariou. 
Tudo isso sugere que ele está em condições de agir 
destemida e corajosamente no desmonte de todos os 
absurdos do setor público e de todos os indevidos apro
veitamentos privados gerados por esses absurdos. Em 
outras palavras: está em condições de passar para a 
História como, um grande estadista. Só depende de sua 
vontade. 

Não obstante, para que o leitor faça idéia de como 
são audaciosos aqueles que querem continuar no regi
me antigo, procurando afanosamente "as tetas do go
verno", como dizia certa vez, irritado, o ex-ministro 
Delfim Neto, aí estão algumas notícias curiosas. O mi
nistro do Desenvolvimento Urbano, Deny Schwartz, 
pensa que para deter a "sangria" das cadernetas de 
poupança são necessários novos incentivos fiscais para 
elas, que representariam, na prática, como todo mundo 
sabe, transferência de renda de toda a sociedade brasi
leira para a parcela que tem dinheiro em cadernetas de 
poupança. Além de ser uma idéia injustificável etica
mente e inútil, neste momento, para deter a propensão 
do público à busca de ganhos mais substanciais do que 
a poupança oferece, ela é desnecessária. De um lado 
porque os financiamentos de casa própria se reduziram 
enormemente neste instante, o que significa que a "san
gria" na poupança é até benéfica porque não haveria 
mesmo onde aplicar os seus recursos. De outro porque o 
que está acontecendo é uma "sangria" daqueles recur
sos que não representam poupança de fato: são recursos 
de caixa, de uso corrente e cotidiano, que estavam inde
vidamente na poupança por influência da inflação galo-
pante anterior. Ora, é até bom que a poupança perca 
tais recursos e fique muito mais lastreada em recursos 
de médio e longo prazo que realmente estão à espera de 
um gasto futuro ou em estágio de acumulação. A preci
pitação em evitar, mediante artifícios e ônus para o 
setor público, a "sangria" da poupança na verdade aten
de a preocupações eleiçoeiras daqueles que detêm o 
poder de manipular tais recursos; e não a inquietações 
pela sorte desse instituto. Ao contrário, a verdadeira 
preocupação com o futuro do instrumento começa pela 
serenidade em vê-lo restringir-se aquilo que realmente 
deve ser como ativo financeiro. . . . . . . . 

Uma outra manobra que se articula em torno das 
"tetas do governo" vem daqueles que propõem crédito 
subsidiado para a agricultura. Por que o Ministério da 
Agricultura está falando em juros de 6% ao ano para o 
Centro-Sul e de 3% para o Nordeste? É em nome dos 
verdadeiros agricultores? Daqueles que sabem e dizem, 
freqüentemente, que não precisam de crédito subsidia
do, mas sim de crédito ágil e preços reguladores satisfa
tórios? Não. A proposta, na prática, está sendo feita em 
nome daqueles que não precisam de crédito agrícola 
nenhum, uma vez que não se dedicam à agricultura; 
dedicam-se, isto sim, a colher a diferença entre os juros 
que pagam ao governo e os juros que recebem do over-
night, pela aplicação, ali, do crédito rural. 

Num regime de moeda estável, o juro para a ativida
de agrícola deve ser menor que a média do mercado, 
mas apenas o necessário para cobrir os riscos natural
mente maiores dessa atividade; todavia, suficientemen
te alto para que só possa ser coberto pela rentabilidade 
da própria produção por ele financiada, e não pela troca 
de guichê, isto é, pela especulação financeira. Ora, isso o 
governo consegue administrando a taxa de IOF, de 
modo que as operações de crédito rural sejam satisfato
riamente beneficiadas, mas não atendendo à taxa de 
juro com a qual supostos "agricultores" querem operar. 

No momento mesmo em que escrevíamos este co
mentário, estava havendo em Brasília uma reunião de 
dirigentes de empresas estatais para ouvirem dos for-
muladores do programa um recado óbvio: que não está 
certo elas exigirem dos seus fornecedores descontos 
financeiros de 14% e estipularem para os seus fregueses 
descontos de menos de 7%. E também estava no noticiá
rio o sr. Marcos Freire, deplorando a "sangria" da pou
pança da Caixa Econômica Federal sem mencionar 
qualquer providência que tenha tomado para reduzir os 
custos dessa instituição, e sem discutir, publicamente, o 
seu pleito de efetivar 40 mil interinos que trabalham na 
Caixa e que estão pressionando para lá continuarem, a 
despeito da óbvia perda de recursos e até de funções que 
essa instituição vai sofrer com a reforma econômica. 

Nós não sabemos o que o presidente vai decidir em 
todas essas questões e em várias outras semelhantes. 
Estamos apenas à espera de um sinal claro e convincen
te de que começou o enxugamento da máquina governa
mental, o que obviamente não será dado pelo atendi
mento a semelhantes pleitos. Por enquanto podemos 
apenas traduzir, aqui, aquilo que, temos certeza, é con
vicção de todos os que não estão no governo — a maioria 
esmagadora do público brasileiro: se estes sinais não 
vierem logo e não forem suficientemente convincentes, o 
programa — como nos dizia recentemente um dos seus 
formuladores — "vai para o brejo". E o presidente Sar
ney, melhor do que qualquer de nós, pode avaliar o que 
isso significaria: jogar pela janela a maior popularidade 
que um presidente já conquistou em toda a história da 
República brasileira. 
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