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A pirotecnia djé( Sarney 
'íiteu chabu" oul 

"' j?oi um espetáculo melancólico, com um tom de 
ridículo: um amontoado de políticos, entre eles algu
mas estrelas de um grupo que se julga majoritário no 
PMDB, como os senadores Mário Covas e Fernando 
Henrique Cardoso e o deputado Luís Henrique, pas
sando pelas ruas de Cuiabá totalmente vazias, sem 
que o povo tomasse conhecimento de suas presenças 
na ̂ cidade, apesar de insistentemente anunciadas 
nps dias anteriores. 

* À festa preparada com esmero pelo PMDB para a 
segunda posse do sr. Dante de Oliveira na prefeitura 
dacâpital de Mato Grosso, que esse PMDB imagina-
va4pansf ormar no primeiro grande comício do novo 
movimento por diretas-já (ai já há um equívoco pro
posital: as diretas já estão na Constituição e o que se 
discute é apenas a data das futuras eleições presi
denciais, se em 88 ou se em 89) foi um completo 
fracasso. Nem com os caminhões e ônibus colocados 
à sua disposição, a população se mostrou disposta a 
ir* às-ruas. O povo não estava nem aí para o Mr. 
DlfgÇas e seus companheiros, ao contrário do que 
aôontecia naqueles fecundos dias de 1984. 

'Depois do vexame cuiabano, esse grupo voltou 
côtíérido para Brasilia, a tempo ainda de seus princi
pais líderes participarem, à noite, de mais um ágape 
festivo desta República Gastronômica que está insta
lada em Brasilia. Foram todos a um churrasco ofere
cido1 pelo presidente José Sarney, exatamente o obje-
to^principal da fracassada incursão em Cuiabá. Foi 
um'encontro de reconciliação em que o presidente 
Satney, animado pelas presenças, produziu mais 
uma de suas jóias literárias: "Nossas convergências 
sãòüíaiores do que nossas divergências" — consta-
tou;o presidente no meio da confraternização geral. 

''-•'Ò evidente fracasso de Cuiabá e o aparente su
cesso do churrasco na Granja do Torto (por ironia 
realizado na churrascaria montada pelo presidente 
Figueiredo para recepcionar o PDS) não significam 
que" Sarney tenha saído vitorioso na surda luta pelo 
põdér que trava com os peemedebistas nem que a 
tese dos cinco anos esteja pacificamente aprovada. 
O que assistimos nesses lances foram apenas acertos 
e movimentos de cúpula, neste mundo onírico em 
que/se vive na Capital Federal, sem nenhuma relação 
com a realidade cotidiana do País. Basta olhar para 
a .sociedade brasileira, para o mundo real, para as 
demonstrações de insatisfação, de irritação e até de 
revolta que explodem de todas as direções, para ver 
que* o povo brasileiro descrê totalmente de seus go-. 
vertentes e políticos e quer mudanças-já. Mudanças 
de mentalidade, de métodos e de pessoas. 

\0S fato de os líderes peemedebistas terem ido 
cprrendo ao churrasco de Sarney depois do vexame 
cuiabano surge aos olhos da Nação como uma confir
mação da ligação umbilical que ela sempre viu entre 
eles, embora muitos daqueles líderes, hoje, a neguem 
veementemente. 

A verdade é que o povo brasileiro, que no auge do 
efêmero sucesso do Plano Cruzado, identificou Sar
ney e o PMDB como igualmente responsáveis por 
aquele sucesso aparente e, por isso, consagrou o 
PMDB nas urnas pensando que estava consagrando 
ao mesmo tempo um presidente da República que, 
naquela altura, era o mais popular de toda a história 
do País, hoje também não faz a menor distinção 
entre Sarney e o PMDB quando identifica os respon
sáveis pelo estrondoso fracasso do Plano Cruzado e 
pela revoltante sucessão de mentiras que foram reve
ladas a ele logo após as eleições dé novembro e até 
hoje ainda pipocam de vez em quando no noticiário, 
como a da maquiagem dos dados da balança comer
cial, desnudada na semana passada. 

..crescentemente explícita insatisfação de toda 
a sociedade brasileira que não se alterou em nada 
depois da última tentativa de Sarney de dar a volta 
por cima, que foi o seu discurso ao Ministério na 
terça-feira, e só se acentuou com as primeiras revela
ções concretas feitas pelo sr. Bresser Pereira sobre o 
que será o seu "Plano de Consistência Macroeconô
mica", demonstra que ela foi um retumbante fracas
so de público e de crítica. Como foi um retumbante 
fracasso a penúltima tentativa: a moratória do mi
nistro Funaro. 

Mais uma vez a pirotecnia populista do sr. Sar
ney deu chabu (o leitor, certamente, estará lembrado 
dos fogos Caramuru, aqueles que nunca davam cha
bu). Hoje, o divórcio entre o governo Sarney/PMDB e 
a chamada sociedade civil é total, absoluto e insupe
rável. O plano do sr. Bresser Pereira, que muito mais 
cedo do que se esperava e de forma muito mais 
chocante do que também se esperava sacrificou a 
sua competência como economista ao baixar inte
resses políticos de seu partido, já está morto no 
ventre materno. Se o ministro da Fazenda insistir na 
sua realização, acabando de liquidar com as últimas 
reservas de vitalidade da economia nacional, para 
tentar preservar ainda o sistema de rapinagem sobre 
o Estado e a Nação brasileira montado pelos srs. 
Ulysses, Sarney, Covas, Quércia e cia., ninguém po
derá dar dez tostões pelo futuro imediato da demo
cracia em nosso país. 

Ante o explícito repúdio de toda a sociedade 
brasileira, desde os sindicatos até os empresários, 
micros, pequenos, médios, grandes e multinacionais, 
à situação que aí está, e ante a evidência de que a 
sociedade brasileira não distingue entre Sarney e o 
PMDB quando vitupera contra os responsáveis por 
esta situação, nós só vemos duas alternativas como 
saídas para evitar o pior. 

Uma, seria o sr. Sarney obter o único apoio que 
poderia ter para tanto — o das Forças Armadas — 
para fazer um governo de salvação nacional, ou seja, 
com um ministério constituído por pessoas cuja 
comprovada capacidade inspire confiança a toda a 
Nação, sem qualquer tipo de injunção político-
partidária. Alternativa que nos parece extremamen
te difícil, porque exigiria do presidente qualidades 
de estadista que ele já demonstrou à exaustão que 
não possui. 

A outra — no caso de ser antecipada a sucessão 
presidencial, caminho que nos parece, no momento, 
mais viável — é que seja aprovada uma proposta já 
em discussão na Constituinte, de eleições gerais em 
todo o País na mesma data, coincidindo os pleitos 
para presidente, para os governos estaduais e para o 
Congresso Nacional. É preciso passar a limpo esta 
representação política no Brasil porque, além de ela 
ter sido eleita sob o efeito de todas as mentiras que 
mencionamos, ela não representa mais os verdadei
ros anseios nacionais; não representa, de fato, o País 
real. Todos os eleitos em novembro do ano passado 
(governadores, senadores e deputados) são represen
tantes de um Brasil que foi induzido a sonhar bonito. 
Não tem nada a ver com este Brasil despertado para 
ümàrealidade terrivelmente feia. i 


