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^ As conseqüências da interinidade 
Heitor Tepedino 

Dentro do mesmo clima que vivje 
toda a Nação .a área econômica goveit-
namental está tocando o inadiável -r 
como a assistência aos atingidos pelja 
enchentes no Nordeste — numa es
pécie de nova transição de Governo. 

\ Continua esperando o desfecho da erj-
i fermidade de Tancredo Neves, para 

saber o que o presidente José S arne^ 
irá fazer caso seja efetivado no cargo. 

' Muitos estudos que estão em ari-
I damento passaram a ser pesquisados 

com a maior lentidão, face as incertezas 
do futuro em termos de projetos para ia 
área econômica. Principalmente após 
os debates sobre implementação oju 
não de um programa de emergência. 

} Este quadro pode ser entendido conto 
um fator natural deste momento difícil 
que vive todo o País. além da ausência 
de um programa econômico pr^-
estabelecido pelo novo Governo, o que 
seria elaborado após a posse do 

presidente Tancredo Neves. 
Ceftamente o governo do presiden

te interino José Sarney seria diferente 
do governo Tancredo Neves, pela sim
ples razão de que podem dividir muitas 
idéias semelhantes, mas é próprio do 
ser humano ter a sua personalidade 
própria e estilo pessoal quando se tratja 
de ocupar cargo de executivo, com deç-
taque quando este cargo é o de Pre
sidente da República, onde se tem de 
conjugar o programa econômico cornlo 
político, com cada indivíduo tendo Ia 
sua forma de absorver as pressões que 
sempre está sujeito neste ofício. 

Estratégia 

No entanto, dentro do atual quadrjo 
político brasileiro uma Unha de ação 
parece estar definida: a principal es
tratégia do presidente José Sarney, 
caso seja efetivado no cargo, será a de 
empreender todos os esforços pos
síveis no sentido de manter os minis
tros de Estado e os demais ocupantes 
de.outros escalões escolhidos por Tan

credo Neves, porque qualquer alte
ração no gabinete ministerial traria 
péssimos resultados políticos juntodà 
população, dando a impressão de 
traição à memória de Tancredo Neves. 
Político tarimbado. José Sarney tepi 
capacidade de absorção desta reali
dade, tudo indicando que com isto, no 
caso do desaparecimento do grancje 
líder, pode-se ter a primeira certezô: 
ninguém será demitido pelos menos 
nos primeiros seis meses. 

Existem muitas indagações se o 
ministro da Fazenda. Francisco Dor
nellés. continuaria no governo caso 
ocorresse o desaparecimento de Tan
credo Neves. Sobrinho do presidente; e 
a ele ligado a uma longa convivência 
afetiva, é possível que. num primeiro 
impulso, Dornellés tenha aquele ím
peto de renunciar. Mas, passada esta 
natural crise emotiva. Dornellés terá 
um grande desafio pessoal pela frent-e. 
que é demonstrar aos seus críticos que 
ele é capaz de ser um bom ministro da 
Fazenda independentemente de quem 

esteja no Palácio do Planalto. Portan
to, não há motivos para que Dornellés 
deixe o gabinete, ao contrário, sur£e 
uma dura missão pela frente, queié 
equacionar a dívida externa e encon
trar uma fórmula de vencer a inflação 
de 240 por cento. 

Dúvidas 

Por outro lado, qual será a política 
econômica do presidente José Sarney. 
caso seja efetivado na presidência? Ifá 
imprimir o que Tancredo Neves anuh-
ciou nos seus comícios ou não? Terá a 
mesma fibra de Tancredo, de declarar 
para os trabalhadores que enquanto; o 
País precisar combater a inflação, os 
reajustes salariais não podem ter 
ganhos reais? Terá força política 
suficiente para enfrentar os já co
nhecidos fregueses das "tetas"' #o 
Governo? 

S ão muitas as dúvidas e muitas ás 
indagações, cujas respostas somente 
serão conhecidas posteriormente. En

quanto isto, de um lado as finanças 
públicas ganham, porque continua em 
pleno vigor a ordem de "não gastar";, e 
ao mesmo tempo o setor privado 
protesta, temendo dias piores, até 
mesmo com uma recessão .já que os in- \ 
vestimentos públicos são a mola mes
tra de muitas indústrias. 

Desta forma, apesar da calmaria 
existente no c*ampo institucional, com 
os políticos e autoridades militares ga
rantindo o fiel cumprimento da Cons
tituição, no setor econômico o futuro 
ainda náò é conhecido, podendo 
ocorrer muitosdesvios das intenções 
até aqui manifestadas, tudo depen
dendo das opções e das escolas eco
nômicas que o presidente Sarney 
resolver aderir. A única certeza, por 
enquanto, é que terá de ceder a al
gumas exigências do FMI na política 
econômica, porque, caso contrário, o 
Brasil pode ter sérios embaraços corri o' 
sistema financeiro internacional. o que 
nos jogaria numa recessão dramática, 
o que não interessa a ninguém. 


