
Na retumbante entrevista do 
presidente José Sarney, dias atrás, 
ficou sem o devido destaque, nos 
comentários da imprensa, a afir
mativa de que a solução do proble-
Kia inflacionário não cabia aos tec-
pocratas, mas aos políticos, com o 
SJpoio da sociedade. O que lembra a 
iklvertência de Georges Clemen-
Sfeau de que a guerra é uma ques-
£ 0 demasiado séria para ser deixa-
Ka aos cuidados dos generais. 
18 A alteração entre os ministros 
da Justiça, Oscar Dias Corrêa, e da 
Fazenda, Mailson da Nóbrega, en
volvendo os combates à inflação e 
ao contrabando, pode já ser o eco, 
em tom menor, da conclusão presi
dencial, após mais de quatro anos 
de esforços, com aplicação das mais 
diversas terapias, para debelar um 
mal em franca agravação. E que 
pode conduzir o enfermo ao estágio 
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terminal da hiperinflação. 
O tema convida a reflexões 

Quando o presidente João Goulart 
foi apeado do poder, um dos fer-
mentos do movimento militar era a 
alegação de que a taxa inflacioná-
ria, então a menos de 100% ao ano, 
tornara-se insuportável. 

No governo do marechal Cas
tello Branco, ela caiu para menos 
de 30% ao ano, graças às drásticas 
medidas fiscais e financeiras dos 
ministros Roberto Campos e Otá
vio Gouveia de Bulhões, que ocupa
vam as pastas do Planejamento e 
da Fazenda. E graças, igualmente, 
à credibilidade do Governo, com a 
marca de austero, adquirida nos 
primeiros tempos. 

Depois, mesmo sob certo con
trole, a inflação foi subindo de no
vo, de patamar em patamar, até al
cançar o presente nível, preocu

pante até para os mais otimistas 
ou para os mais irresponsáveis. 

Um ex-tecnocrata, o deputado 
Delfim Netto (PDS-SP), de repente 
surpreendeu a todos com a tese de 
que o aspecto fundamental do pro
blema era o da credibilidade gover
namental, E que, por isso, a solu
ção imediata tinha de ser buscada 
no parlamentarismo já, regime que 

Eossibilitaria a formação de um ga-
inete multipartidário, capaz de 

conquistar a confiança e o respaldo 
da sociedade para as medidas an-
tiinflacionárias, por mais duras 
que fossem, contanto — é sempre 
bom lembrar -^ que não atingissem 
somente os assalariados. 

As palavras do presidente Sar
ney, se minha leitura não está sen
do arbitrária, muito se aproximam 
das palavras do deputado Delfim 
Netto. 
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