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Quando o presidente José Sarney, na semana passa
da, deu um soco na mesa diante do deputado Ulysses Gui
marães e avisou que já não agüentava mais; que de agora 
em diante deixaria de ser conciliador, ameno e complacen
te, o Brasil respirou aliviado. Finalmente — parecia — o 
presidente reagia diante das noticias sobre a realidade eco
nômica brasileira que o novo ministro da Fazenda, Bresser 
Pereira, um homem que não carrega os óculos de Pangloss 
de seu antecessor, estava levando para ele. 

Todos pensamos que após meses de uma enganosa 
euforia, enfim o presidente descobrira que: 

a) a inflação já está firmemente instalada no patamar 
de 20% ao mês e nos primeiros dias de maio os preços 
chegaram a crescer na vertiginosa velocidade de 1%> ao dia; 

b) a situação das empresas estatais é quase f alimentar 
e dela não escapam mais nem alguns gigantes do porte do 
conglomerado Petrobrás; neste final de semana, conforme 
revelou o jornal o Estado de S. Paulo, ficamos sabendo que 
quatro das seis subsidiárias da Petrobrás vêm registrando 
este ano elevados prejuízos, numa repetição dos resultados 
negativos de 1986, quando três delas, juntas, contabilizaram 
perdas de Cz$ 2,695 bilhões; 

c) que, como diz toda a sociedade brasileira (menos, é 
óbvio, os pequenos grupos que dela irão beneficiar-se de 
imediato), é um despropósito econômico, financeiro e, so
bretudo, ético, construir neste momento uma ferrovia orça
da em 2,44 bilhões de dólares, mas que custará certamente 
muito mais, para transportar praticamente nada, entre o 
nada e o quase nada. 

I Diante desse quadro desalentador de preços subindo 
e vendas caindo, com as atividades econômicas em franca 
desaceleração e as contas externas totalmente deteriora- i 
das, com os salários dos trabalhadores e os lucros das em-

: presas perdendo cada vez mais a corrida para a inflação, 
| ^acreditava-se que opoetaJosé Sarney, a partir dainsinua-
I f ção contida» na citação do poeta francês Rimbáud ("Par 
1 delicatesse je perdu ma vie") por ele divulgada, fosse assumir 

plenamente sua condição de presidente da República. Ain
da mais que,: como ficou exaustivamente demonstrado nos 
últimos dias, os únicos empecilhos ã ação mais decidida do 
governo no combate ao caos econômico que éstâ aí — o 
PMDB e o tripresidente Ulysses Guimarães — são hoje duas 
personagens de opereta. O PMDB está esfacelado e o dr. 
Ulysses só lidera mesmo a turma do poire. 

Mas não era nada do que toda a Nação brasileira 
imaginou. O sr. presidente da República deu um soco ná 
mesa simplesmente porque quer saber quanto tempo o 
PMDB e o PFL vão deixar que ele permaneça no Planalto 
tocando harpa enquanto o País pega fogo. Para não deixar 

• dúvidas de que não está disposto a ficar alheio a tão momen-
toso debate, Sarney iniciou imediatamente frenéticas nego-

: ciações com a classe política. Só nos últimos dias, além de 
centenas de telefonemas, ele passou mais de seis horas 
reunido com o dr. Ulysses Guimarães e o ministro Aureliano 
Chaves, pseudolíderes de uma Aliança Democrática que 
nunca chegou a existir. 

Como, porém, a questão para os três não é uma ques
tão de interesse nacional, de encontrar uma definição, qual
quer que seja, para dar ao Palácio do Planalto tranqüilidade 

: para destrinchar a maldita herança deixada pelo sr. Dflson 
Funaro e pelos "pensadores econômicos" do PMDB, todos 

. os tipos de barganha estão sendo aventados. A última fór
mula mágica saída desses conciliábulos é a de reviver o 
parlamentarismo, com Sarney, então, ganhando mais um 

< tempo em Brasília. 
f Falta até originalidade a esses atores de quinta cate-
s goria da cena nacional. Quando Jânio Quadros escaf edeu-se 
• da Capital Federal, a solução para a crise que sobreveio foi 
j também parlamentar. Mas para Jango Goulart foi uma 
f saída bem mais honrosa: ele foi obrigado a aceitar a imposi-
í ção até para evitar uma confrontação fatal entre duas fac-
: ções das Forças Armadas. Logo que pôde, porém1, armou seu 
| esquema político para acabar com aquela solução de oca-
i sião. Agora é o próprio presidente que negocia a redução dos 
1 seus j á escassos poderes e com um homem—o dr. Ulysses — 
"1 que também já não consegue exercer uma das suas presi-
f dências: a do PMDB. 
; Enquanto tudo isso é negociado nos tranqüilos escri-
. tórios do Palácio da Alvorada e do sítio São José do Pericu-
; mã, o novo ministro da Fazenda, há mais de dez dias no 

cargo, não consegue colocar em marcha a administração 
econômica. Exatamente porque o presidente da República, 

; puxado pelos partidos políticos, não tem tempo para outra 
coisa a não ser tratar dessas coisinhas menores da política. 

• A economia está reclamando medidas urgentes de correção, 
mas o ministro Bresser Pereira até o momento só pôde 
tomar uma decisão prática: a mididesvalorização de 8,5% 
do cruzado. O resto está tudo parado. E não valem os 
argumentos de que ele está há muito pouco tempo no posto 

/ e primeiro precisa conhecer aquilo em que está mexendo: 
> Bresser, muito antes de assumir, por sua formação proíissio-
| nal e por suas ligações no PMDB, já tinha um diagnóstico 
f completo da economia brasileira. O que está faltando ao 

ministro são condições políticas, disposição do presidente 
da República para dar-lhe o respaldo que precisa para en
frentar uma inflação que Já é muito mais política do que 
inercial ou estrutural. 

Podemos perceber isso muito bem no caso do déficit 
público, dos gastos descontrolados do governo, raiz de todo 
o processo de deterioração econômica do País. Assessores 
do ministro da Fazenda já não acreditam que seja possível, 
neste ano, equilibrar as finanças públicas, base de qualquer 
programa sério de combate à inflação. Tudo, como sempre, 
por causa das interferências políticas na gestão econômica. 
E tome despesas. 

Tão logo assumiu, Bresser Pereira recebeu uma ordem 
da Presidência da República para liberar todas as verbas 
que os governadores pedissem. Na semana passada, o presi
dente Sarney assinou um decreto que, na prática, revoga a 
proibição de contratações que ele mesmo havia imposto em 
1985 e que, como denunciou há pouco tempo o Ministério da 
Administração, já não estava sendo obedecida. O decreto 
permite que sejam feitas novas contratações "desde que de 
servidores especializados". Dias depois o Conselho Nacional 
de Petróleo deu uma amostra do que seja essa especializa
ção: admitiu 33 militares reformados e civis aposentados 
que estavam, até dezembro passado, enquadrados numa 
tabela especial temporária, como agentes de fiscalização de 
combustíveis. O Diário Oficial da União tem registrado, dia
riamente, assinadas pelo ministro do Planejamento, libera
ções de verbas para as prefeituras municipais, na sua imen
sa maioria a fundo perdido, ou seja, sem retorno. 

Diante de um festival de irresponsabilidades deste 
tamanho, diante da crise de autoridade e identidade que 
(não) enfrentam hoje o presidente da República e os parti
dos políticos, não há gêiüo econômico que possa dar jeito na 
economia brasileira 1 tonai 


