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As projeções otimisíãSTíte-goAíetBofrefeitas na semana • 
pajssada com menos otimismo do que na vez anterior, apon- \ 
tam para o seguinte: se o comportamento histórico da [ 
arrecadação se repetir este ano e se a inflação não ultrapas-; 
sar os 17% ao mês, as despesas do governo federal com o • 
pagamento de seus funcionários passarão a consumir 100% • 
da receita liquida já em setembro, chegando, em dezembro, 
a 120%. Essa pressão da folha de pagamentos contribuirá,; 

decisivamente, para que o déficit público (operacional) che- -
gue, no final do ano, a cerca de 7,4% do PIB. . • 

Situação mais claramente negra, portanto (com perdão [ 
da contradição), é impossível. O que nos levou a ela foram ; 
três fatores: \ 

1?) Õ furor reivindicatório do funcionalismo estatal por [ 
aumentos de salários; reivindicações, na sua essência, legí- \ 
titias e quase sempre justas. Só não é legitima a facilidade ', 
co|m qu^^p^governo desta "Nova" República cedeu, até ; 
agora, a todjs elas, especialmente levando-se em conta que \ 
n3o tinha recursos para atendê-las. O fato é que quem ] 
"cede" a essas reivindicações, na maioria dos casos, "cede" 
a 'uma reivindicação que também o beneficiará pessoal
mente. 

í 2o) O escandaloso aumento do número de funcionários 
—' particularmente nas empresas estatais, proporcionado 
pelo indecoroso fisiologismo dos políticos daquele partido 
que, mediante o estelionato eleitoral do Plano Cruzado, 
tornou-sehegemônico no Pais; este aumento do número de 
funcionários, numa máquina administrativa cujos gestores 
admitiam que já estava inchada antes da investida novo-
republicana, às voltas com pelo menos meio milhão de 
funcionários ociosos e inativos, é absolutamente ilegítimo e, 
pçlôs efeitos nefastos que produziu nas finanças públicas, é 
totalmente odioso. 

3°) A gestão político-eleitoreira das finanças do gover
no, partilhada pelo presidente Sarney e pelo PMDB durante 
muito tempo, e agora elevada ao grau máximo pelo sr. 
Sarney para "conquistar" fidelidades aos cinco anos de 
mandato. O exemplo disso está na ação do sr. Prisco Viana 
à frente do Ministério da Habitação e do Desenvolvimento 
ufbano: enquanto seu antecessor Denis Schwarte, de Io de 
jaheiro a 23 de outubro do ano passado, liberou para os 
Estados e municípios verbas de Cz$ 1,2 bilhão, o novo 
ministro, em 69 dias, gastou Cz$ 6,3 bilhões, sem contar o 
que saiu, pela Caixa Económica Federal e pela Empresa 
Brasileira de Transportes Urbanos. 

Foram os desastrosos números exibidos pelas contas 
públicas,que levaram o ministro João Batista de Abreu, do 
Planejamento, a declarar há dias que "a questão, hoje, não é 
mais económica, mas física, já que não há receita disponível 
para pagar os salários". A única' atitude justa e racional 
diante desta impossibilidade física seria, portanto, atacar o 
problema onde ele realmente está, ou seja, atacar o proble
ma do excesso de funcionários recorrendo à própria lei e 
invocando os mais límpidos princípios de Justiça para dis
pensar alguns dos milhares de funcionários que recebem 
sem trabalhar, roubando não só o dinheiro do povo mas 
também o salário digno a que fazem Jus os servidores que 
trabalham. 

; pontudo, nó país surrealista inventado pela "Nova" 
Repútíftcá, atitudes racionais são impossíveis. Não há vòn-
tade políticapara imííô-lâs. Assim é que, como dizia o minis
tro dOrPlâpejamento na entrevista citada, "mantido o sta-
tus^qijo, o Brasil chegará à situação em que a União terá de 
se endividar adicionalmente óú emitir moeda apenas para 
pfigar o funcionalismo o que, tenho certeza, fará a recessão 
sé aprofundar". João Batista de Abreu ainda se viu obriga
do a admitir, publicamente, que terá de se limitar a aplicar 
apenas medidas paliativas para consertar essas distorções; 
medidas que, na melhor das hipóteses, só adiarão por al
gum tempo o surgimento de uma situação insuportável. Em 
vista disso, o ministro anunciou, para breve, um programa 
do governo que "se não é um programa que possa ser 
considerado forte, pelo menos é um programa que evitaria a 
hiperinflaçfto". Para completar, ele lamentou, à guisa de 
explicação; "Pior do que os sinais que temos aí são as incerte
zas geradas pelo imobilismo. Tenho grande receio de que seja 
exatamente o imobilismo 'do governo que venha gerar uma 
grande recessão no País" (grifos nossos). E se quem diz isso é 
um ministra desse governo, não somos nós que vamos con-
tçadizê-lo... Mesmo porque nem esse programa fraco irá 
andar enquanto a Constituinte não definir o sistema de 
governo e o tamanho do mandato de Sarney. (Esta última 
definição não virá antes do fim de maio.) 

ií Além dos gravíssimos problemas que esse imobilismo 
está gerando na frente interna; ele está contribuindo tam- ! 
bejn para emperrar novamente um entendimento definitivo j 
df$ Brasil com seus credores externos, entupindo outra vez Í 
uflfi canal de negociações reaberto a duras pçjias pelo minis- j 
tiô da Fazenda. O sr. Maílson Ferreira da Nóbrega, que no 
sábado em Caracas foi aplaudido por uma seleta plateia de 
fipancistas internacionais (essa é a segunda vez que isso 
acontece, a primeira foi há pouco mais de um mês nos .' 
Estados Unidos), não consegue traduzir esse prestígio pes
soal em concessões por parte dos credores. Os bancos inter- . 
nacionais estão exigindo agora, para liberar o mínimo que ; 
se dispuseram a emprestar de "dinheiro novo" ao Brasil, um , 
aval do Banco Mundial. 

,Os credores são muito bem informados do que se passa 
em nosso país e, por isso mesmo, ainda que confiando na 
seriedade do ministro da Fazenda, querem-se proteger: eles 
n'ão confiam na disposição do governo Sarney de enfrentar 
um programa de recuperação económica realmente duro >, 
cpmo o que exige no momento a combalida economia brasi- j 
léjra. Eles sabem perfeitamente què o ministro Maílson da 
Nóbrega não tem 0 menor respaldo do presidente da Repú- • 
fcffica (e dificilmente terá enquanto não for decidido, defini-
tiyamente, o tempo que Sarney ficará no Palácio do Planal
t o para atacar, como deveria, o déficit público. * 

i: Segundo a enviada especial do jornal O Globo a Cara- '. 
ejas, o ajuste, para produzir efeitos reais sobre a economia e 
propiciar uma queda significativa na inflação, deve propor
cionar cortes da ordem de 3 a 3,5% do PIB nas despesas do 
setpr estatal. E as medidas deverão estar funcionando, no 
mais tardar, no inicio de abril. Se isso não acontecer, p ' 
combate à inflação neste ano estará irremediavelmente '• 
perdido e as negociações com os bancos credores voltarão à i 
fase anterior à intervenção de Maílson da Nóbrega. Cada 
d)a que passa sem que nada seja feito torna o quadro ainda ' 
n)ais dramático. Mas os ministros da Fazenda e do Planeja
mento nãofconseguem o sinal verde do presidente para 
a"girèm; atéaqui puderam atacar apenas com medidas peri- í 
fèricas, que não reduzem as despesas do governo, somente 
ejyitam que elas cresçam mais. Só que isso não basta: é » 
Rfeciso cortar; e cortar fundo. 

É esta a nossa tragédia: enquanto o País se vai dissol
vendo, enquanto os ministros da área económica lutam 
desesperadamente para evitar a débâcle final, sua excelên
cia o presidente da República não abre a boca para falar , 
dessas questões substantivas. Continua preocupado exclu
sivamente com seu mandato de cinco anos, embora esteja i 
ameaçado de perdê-lo exatamente porque não age. Não ; 
quer nem discutir essas questiúnculas 'que tiram o sono de 
Maílson, de Abreu e de todos os brasileiros conscientes: j 
prefere reunir-se com os "ministros amigos" (e os "ministros 
inimigos" continuam lá, em nome do mandato) para armar ) 
os esquemas de sedução dós constituintes e, ao mesmo 
tsempo, açúlar os militares contra as "forças civis que deve- \ 
riam ser responsáveis pela democracia"... 

Como, na melhor das hipóteses, a Constituinte só vota
rá seu mandato em maio (no capitulo das Disposições Tran
sitórias), e como na mente estreita de quem acredita que "é 
dando que se recebe" tudo que possa parecer não dar, tudo 
que se refira a coites de despesas, está fora de cogitações. 

A conclusão é uma só: com Sarney, não dá mesmo! 


