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0 Congresso dá a Sarney 
sua última oportunidade 

Um grupo de economistas de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, que se reuniu com o ministro da 
Fazenda terça-feira em Brasília, propôs a Maílson 
da Nóbrega que ele inicie um movimento para levar 
© governo Sarney, com as bênçãos do Congresso, a 
promover, ainda este ano, um profundo choque fis
cal na economia brasileira. Com aumentos de im
postos, cortes nas despesas, demissão de funcioná
rios, corte e eliminação de incentivos e subsídios, o 
cHoquè deveria representar uma redução de 4 a 5% 
cio PIB no déficit público. Assim, o déficit ficaria 
praticamente zerado no ano que vem, o que, natu
ralmente, levaria a uma queda real da inflação. 

Os economistas entendem que esta é a contri
buição que a administração Sarney, nesse seu depri
mente final, pode — e deve — dar para seu suces
sor, ou melhor, para o País. Se alguma coisa nesse 
sentido não for feita ainda este ano, o próximo pre-

t^x ^dente da República irá enfrentar gravíssimos pro
blemas. Eles acreditam que a política do "fei-
fão-cõm-arroz", se não acontecer nenhuma pressão 
adicional, conseguirá manter a inflação mais ou 
menos sob controle, nos níveis indecentes em que 
está hoje, até as eleições de novembro. Entretanto, 
não é suficiente para segurar os preços a longo pra
zo. E o sucessor do presidente Sarney terá dificul
dades legais para implantar um choque fiscal de 
grandes dimensões: muitas medidas precisam de 
aprovação do Congresso e outras — na área de imr 
postos -— não podem entrar em vigor no mesmo i 
ano em que forem votadas. 

Até aí, tudo como dantes. Os economistas não 
disseram nada diferente do que todos os brasileiros 
pensam e nada que o ministro Maílson da Nóbrega 
não esteja cansado de saber. Ninguém ignora que o 
'feijão-com-arroz" é uma tática de emergência pa

ia evitar a hiperinflação, diante da impossibilidade 
encontrada pelos ministros de aplicar a política 
realmente exigida para chegarmos a níveis decentes 
de inflação. Ninguém, em sã consciência, se entu-
siasriioü muito com os números apresentados pelo 
ministro da Fazenda em que mostrai mie as con
tais dó governo estão contidas. 

Elas estão controladas em termos. O governo 
diz, por exemplo, que o déficit de caixa do Tesouro 
nó primeiro semestre deste ano foi inferior ao de 
1988. Realmente, foi. Só que está comparando coi
sas > desiguais: em 1988, no primeiro semestre, ele 
co*briu seis folhas de pagamento do funcionalismo; 
erri 89, no mesmo período, só cinco foram pagas, 
em função da decisão, adotada em fevereiro, de 
Transferir a data de pagamento dos servidores pú- ! 
Slicos do final do mês para o início de outro. Assim, j 
ó ano de 1989 só terá onze meses para o governo j 
rjara efeito de gastos* com pessoal. O adiamento de \ 
pagamentos, por mercadorias compradas e por ser
viços .prestados, é uma tática que as autoridades \ 
vêm usando com freqüência para manter as contas ; 
sob controle. Calcula-se que serão transferidos para 
serem cumpridos em 1990 — ou seja, pelo outro 
governo — compromissos no valor de 2 a 2,5% do ' 
IPIB. , 

7~7 t̂é ontem não havíamos dado maiof impor-
fncia á iniciativa desses economistas — e à reação 

positiva do ministro da Fazenda —» porque não vía-
moscomo seria possível aplicar tal choque. Afinal, 
hão víamos qualquer alteração daquelas condições 
"que impediram que o Plano Cruzado tivesse uma 
Segunda fase com um corte no déficit público; que 
impediram que até tímidas propostas do sr. Bresser 
pereira de fechamento de umas pequenas estatais 
saíssem do papel; e que bloquearam o programa de 
privatização e demissão de funcionários do Plano 
Verão. Em outras palavras: o presidente da Repú
blica ainda é o sr. Sarney, os deputados e senadores 
ainda são os mesmos e a burocracia estatal ainda 
não saiu do lugar nem mudou de cara. 

Contudo, uma notícia — uma auspiciosa .notí
cia — contida nos jornais de ontem alterou profun
damente esse quadro. Os presidentes da Câmara e 
do Senado, com apoio de todos os partidos políti
cos com representação no Congresso, a exceção do 
PT e do PDT (o que não é nenhuma surpresa) estão 
apresentando ao presidente Sarney um plano de 
emergência para estabilizar a economia do país. As 
Sugestões do Legislativo incluem privatização de es
tatais, demissão de funcionários, suspensão do pa
gamento da dívida externa, suspensão temporária 
de subsídios e incentivos fiscais entre outras coisas. 

Pode-se discutir a oportunidade da aplicação 
de algumas dessas medidas, pode-se gostar ou não 
gostar de muitas delas. Mas não é isso que é o im
portante no momento. O que importa, agora, é a 
existência do documento, é a proposta franca de 
pacto político que o Congresso faz ao presidente da 
República. O Congresso confessa-se disposto a 
aprovar tudo ou quase tudo o que o governo pro
puser para sanear as finanças do setor público. Co
mo disse um parlamentar que participou das nego
ciações, o Congresso está mandando um recado pa-

jra. o governo: "Tenha coragem. Proponha e nós 
lapoiaremos". Os partidos brasileiros — menos os 
dois que apostam no quanto pior melhor — estão 
dando ao sr, José Sarney a mesma oportunidade 
que o Partido Radical argentino deu ao presidente 
faul Menem para aplicar seu plano de salvação na
cional. 

Em seus discursos, Sarney costuma dizer — e 
ríós nunca negamos que ele tem uma enorme dose 
âe razão — que não pode ser o único culpado pela 
crise. O Congresso tem, pelo menos, tanta culpa 
quanto ele. 

A partir de agora esse argumento não será 
mais válido. Seu governo tem a última oportunida
de de não morrer de inanição. 


