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Oposição a militares não 
chegou ainda ao poder 
LIVRO SOBRE 0 

GOVERNO SARNEY 

MOSTRA QUE FALTOU 

ALTERNATIVA PARA 

POLÍTICA ECONÓMICA 

DO ANTIGO REGIME 

Ojornalista Oliveira 
Bastos está antecipan
do a História. Ele lan

ça hoje, às 19 horas, no Salão 
Negro do Congresso Nacio
nal, o livro Sarney - O outro 
lado da História, procurando 
analisar o primeiro governo 
civil brasileiro depois do 
golpe de 1964. 

O livro reúne 12 capítulos 
escritos por ex-ministros e 

estudiosos do período de 
abertura política, além de 
um longo depoimento do ex-
presidente José Sarney e de 
uma introdução, analítica, 
de Oliveira Bastos. 

Segundo Oliveira Bastos, 
"a verdade, no depoimento 
deles, mostra, 1) que as opo
sições ao regime militar não 
estavam preparadas para 
chegar ao poder, tanto assim 
que não tinham alternativas 
para a política económica, 
dita monetarista, que com
bateram durante 21 anos, e 
não souberam pilotar o Pla
no Cruzado e, 2) por causa 
desse despreparo, as oposi
ções ao regime militar nunca 
chegaram ao poder, de fato: 
Fernando Henrique se ele-
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SARNEY, QUANDO PRESIDENTE: livro traça um novo perfil 

Tema causa polémica 
Jairo Viana 

O livro do jornalista Oli
veira Bastos causa polémica 
entre os políticos, antes mes
mo do seu lançamento, on
tem. Direita e esquerda se 
posicionam sobre a afirma
ção de que "a oposição nun
ca esteve preparada para as
sumir o poder no Brasil". 

O deputado federal Osó
rio Adriano (PFL), acha que 
o PT tem condições de aspi
rar a presidência da Repúbli
ca, menos com Lula. "Ele es
tá defasado, precisa se arua-
lizar, pois ainda prega o ca
lote - da dívida brasileira", 
afirma. 

O deputado distrital Ro
drigo Rollemberg (PSB) dis
corda da afirmação, mas ga
rante que vai ao lançamento 
e vai lê-lo com carinho, pois 
tem muito respeito pelo au
tor. 

Para o líder do bloco go-
vernista na Câmara Legisla
tiva, deputado Silvio Linha
res (PMDB), o PT é o partido 
do radicalismo, da divisão 
interna, sem condições de 

assumir o governo. 
"Tudo que eles condenam 

quando estão na oposição, 
depois praticam ao chegar 
ao governo", observa. Para o 
parlamentar, a incompetên
cia dos governos petistas po
de ser verificada com as ad
ministrações da prefeitura 
de São Paulo, dos governos 
do Rio Grande do Sul e do 
DF, quando Cristovam era 
governador. 

O distrital Alírio Neto 
(PPS) cita seu próprio exem
plo para demonstrar que a 
oposição governa bem. "Re
cebi aprovação popular de 
82% dos moradores do Gua
rá quando era administra
dor. Em seguida fui eleito 
deputado". Para ele, no en
tanto, algumas correntes da 
esquerda são utópicas, vi
vem de sonho. 
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Sarney - O outro lado da História - Li
vro de vários autores, coordenado por 
Oliveira Bastos. Editora Nova Fronteira, 
392 páginas, R$ 40,00 Lançamento ho
je, no Salão Negro do Congresso, a par
tir das 19 horas. 

geu duas vezes mostrando 
que esqueceu tudo o que 
pregou durante a ditadura e, 
no governo, concentrou-se 
na defesa da moeda (reedi
tando, com inovações, o Pla
no Cruzado) e na transferên
cia do património do Estado 
para a iniciativa privada, co
mo estabelecia o plano de re
forma patrimonial do Esta
do, de Fernando Collor. 

Pelo raciocínio deOliveira 
Bastos, como as oposições 
não haviam derrubado a di
tadura - "esta é que estabele
ceu um calendário de des
compressão" -, dá para pen
sar que essas mesmas oposi
ções, embora nominalmente 
no governo, "não assumiram 
o poder porque não recebe

ram da ditadura um roteiro 
de iniciativas. Optaram, co
mo fez Fernando Henrique, 
pelo que havia de inovador 
em Sarney e em Collor". 

E o jornalista arremete 
suas reflexões para o arual 
momento político. "Agora, e 
contemplando a chegada das 
eleições presidenciais, todos 
os setores da antiga oposição 
ao regime militar se voltam 
contra Fernando Henrique, 
esquecidos de que nunca 
ofereceram contribuição teó
rica ou sugestões práticas 
para superar nossos proble
mas. Com este governo, o 
Brasil pode estar muito mal; 
mas com esta oposição, nun
ca terá salvação", diz Olivei
ra Bastos. 


