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0 presidente^arne^ montou 
OTO lombo de umTSgre 

Vamos reconhecer, antes de entrar no assunto 
que desejamos abordar hoje, que a "profunda reforma 
administrativa" prometida pelo governo, se não foi tão 
profunda assim, foi, ou será, no caso de-ser levada ao 
pé da letra dos decretos ontem divulgados, bem menos 
^significante do que nos parecia quando redigíamos 
o-nosso editorial de ontem. Extinguindo cinco minis
térios que nunca chegaram a existir, corrigindo um 
erro que não foi seu, mas de Tancredo Neves, e dis
pensando 60 mil funcionários admitidos por sua culpa 
exclusiva da faina de atender os interesses clientelís-
ticos de políticos cujo apoio cultivava, o presidente 
Sarney não faz mais do que deixar a máquina da ad
ministração direta da União nas mesmas medidas em 
que a encontrou ao assumir a presidência. Mas, mes- < 
mo isso, nós não esperávamos. 

Também fomos agradavelmente surpreendidos 
com a extinção de 42 órgãos públicos, entre autar
quias e fundações, e ficaremos ainda mais agradavel
mente surpreendidos se a promessa de privatizar algu
mas grandes estatais — que já foi feita há muito tempo 

como a Usiminas, a Acesita, a Aços Piratini e ou
tras, for finalmente cumprida num prazo razoável. 

Dito isso, vamos ao assunto que nos parece mais 
importante. 

Como aconteceu quando esteve em vigor o Plano 
Cruzado, estamos novamente em plena vigência da di
tadura económica. Mais uma vez, como se estivésse
mos numa espécie de Estado de Sítio, o governo muda 
cja noite para o dia todas as regras do jogo e vai ao 
paroxismo da regulamentação da atividade económi
ca, colocando todo o setor privado da economia sob 
uma autêntica camisa-de-força. Tendo plena cons
ciência do que está em jogo a vítima dessa violência 
aceita o sacrifício. 

Mas, o presidente da República vai à televisão e, 
Com ar de quem está se dirigindo a contumazes viola
dores da lei, ameaça "agir com energia, inclusive por 
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tindo, a esta altura, que a sociedade não vai se deixar 
enganar. O aplauso, o entusiasmo, eventualmente, só 
virão depois que o paciente estiver costurado, tiver 
passado pela sala de recuperação e estiver comprova
damente em plena convalescença. 

A sociedade civil não dispõe de nenhuma "le
gislação vigente" e muito menos da possibilidade de 

editar outras medidas penais" para, acompanhando 
o comportamento do governo, puni-lo sempre que ele 
deixar de cumprir o seu dever de salvação nacional. 

Mas o presidente deve estar plenamente cons
ciente de que sua punição, em caso de fracasso, será 
muito mais terrível do que qualquer tipo de sanção 
penal que ele possa eventualmente aplicar a algum 
comerciante que não respeitar o novo congelamento. 

Ao lançar o seu Plano de Verão o presidente 
Sarney montou no lombo de um tigre. Se não conse
guir domá-lo e cair, será devorado por ele. 

Nenhum brasileiro que deseje realmente a con
solidação de nossa incipiente democracia deseja que 
isso aconteça. 

Em compensação, a CUT e o candidato Lula da 
Silva — assim como o candidato Brizola — estão 
apostando no tigre. _ _ _ 


