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O inacreditável ocorreu. 
Tivemos realmente uma taxa 
de deflação, de inflação ne
gativa. A vitória é toda da 
coragem do presidente Sarney 
e do apoio que o povo lhe deu 
de forma inequívoca. Este fato 
é histórico. 

Poucos acreditavam que 
nossas autoridades seriam 
capazes de enfrentar decidi
damente a inflação. Muitos 
afirmavam que tínhamos en
trado numa espiral de deca
dência, onde economia e moral 
estavam condenadas a um fim 
inglório. Já se prenunciava 
mesmo situações de catás
trofes em que a sociedade ten
deria a sucumbir e o Estado a 
se deteriorar. 

O presidente Sarney, um 
politico hábil e com um pas
sado de êxitos, se assemelhava 
mais destinado a gerir esta 
crise da sociedade que a re
mediá-la. A surpresa foi total. 
Resolveu enfrentá-la, dar à 
sociedade brasileira uma chan
ce de recuperação, Numa 
democracia, sem nenhum ins
trumento de constrangimento, 
era uma audácia. 

Eleito vice, herdou um 
ministério que mais parecia 
destinado a ser tutelado que a 
ousar. Foi uma revelação, uma 
revelação positiva. Agiu como 
um verdadeiro Presidente 
cônscio de seus deveres. No 
momento necessário soube as
sumir riscos. Riscos que outros 
presidentes, do tempo do 
autoritarismo não souberam 
assumir. Não o podiam, faltar-
lhes-ia o apoio popular neces
sário para o êxito. 

O Presidente confiou no 
povo. Deu a volta por cima e 
colocou o universo político 
aturdido. Ninguém pensava 
que ele poderia ousar tanto. 
Lançando seu programa de 
saneamento econômico as
sumiu riscos tremendos. 
Poderia ser devorado por um 
sistema econômico deformado 
por uma inflação galopante. 
Poderia ser abandonado por 
um aparelho de estado defor
mado por uma economia cor
roída. Poderia ter ficado só. 
Ficado fraco e exposto à vo
lúpia dos que tudo ambicio
nam. Não foi o que ocorreu. 

A tendência ao isolamento o 
Presidente já sentia antes de 
sua decisão histórica. Muitos 
pareciam prestes a abandonar 
o barco do qual detinham o 
timão. Vozes já pronunciavam 
sentenças condenatórias de 
uma experiência portanto cheia 
de êxitos. 

Ô Presidente havia con
duzido o Pais a um clima de 
liberdade ignorado em nossa 
história. Liberdade de impren
sa sem limites. Liberdade de 
organização partidária como 
não conhecêramos antes senão 
como amostra. Presidira as 
eleições para as capitais dos 
estados e para as demais ei-

eceappovo 
dades cassadas. Levara o Pais 
ao crescimento. Comandara a 
convocação da Constituinte. 
As mudanças foram tantas que 
é difícil enumerá-las. Mas... 

Mas havia a inflação, in
flação persistente e que se 
anunciava crescente. A eco
nomia das empresas era des
truída. O orçamento das fa
mílias ficava comprometido. A 
esperança se esvaia. 

No plano internacional as 
coisas iam bem. O Brasil con
seguia superávits importantes. 
É verdade que estavam com
prometidos com o pagamento 
de juros fixados arbitraria
mente no exterior. Entretanto 
isto nos dava uma autoridade 
que permitiu o Governo adotar 
medidas de soberania. 

Não mais se viu entre nós 
funcionários internacionais a 
fiscalizar nossas contas, a 
determinar nossa política. Foi 
talvez este fato que permitiu a 
adoção do plano de estabili
zação econômica. Foi a pre
liminar da vitória de Sarney. 

Dispensados os' conselhos 
vindos de fora: conselhos que 
só tinham em mira a defesa dos 
interesses dos credores. O 
terreno estava aplainado para 
a grande aventura, a aventura 
da salvação do Brasil. 

Discretamente o Presidente 
determinou que técnicos 
brasileiros estudassem as ex
periências dos demais países 
que haviam ousado enfrentar o 
flagelo da inflação. Havia uma 
preliminar a ser respeitada: 
deveríamos crescer. Era um 
imperativo de nossa sociedade. 
Sem crescimento, adotando 
fórmulas recessivas nossa 
sociedade seria desequilibrada. 

S alvaguardando os com
promissos da Nova República 
o Presidente enfrentou o de
safio. Veio o seu plano. Plano 
pelo qual assumiu toda a res
ponsabilidade. Jogou seu nome 
e seu futuro numa cartada 
ousada. Venceu. Venceu desde 
o primeiro momento. O povo o 
consagrou e fez seu o programa 
de Sarney. 

O mundo politico ficou sem 
saber o que fazer. Só tinha um 
caminho, alinhar-se na aven
tura da esperança. Foi o que 
aconteceu. As divergências 
foram silenciadas, a disputa 
passou a ser a da paternidade 
do plano Sarney. Entretanto 
não havia segurança. Era 
preciso esperar os resultados. 

Ontem, Sarney em seu es
tilo, no estilo da modéstia dos 
que executam grandes obras, 
falou à Nação. Contou que es
tamos vencendo. Tivemos a 
primeira vitória. O impossível 
aconteceu. Tivemos um mês de 
deflação. Parece incrível, mas é 
verdade. 

Sarney conferiu os louros 
da vitória a seu principal aliado 
em seu combate: ao povo que 
convocou e que lhe respondeu 
presente. j 
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