
Os militares levam hoje a Sarney apoio institucional e enfatizam a transição democrática 
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A administração da crise 
econômica e social tem sido nos úl
timos anos sinônimo de desgaste, 
de impopularidade. Reivindicar os 
ministérios da área justamente 
num ano eleitoral é aparentemente 
um contrasenso. Os setores do 
PMDB ao priorizá-los na reforma 
ministerial fazem uma aposta alta: 
querem os instrumentos das 
mudanças sociais e econômicas 
para efetivamente implementá-las. 
reduzindo o espaço de crescimento 
á sua esquerda, principalmente 
pelo PDTe PT. 

O PM DB corre um único e fatal 
risco ao se vincular explicitamente 
com _ a administração das áreas 
econômica e social: caso as po
líticas adotadas não satisfaçam à 
população. pode ter p troco nas ur
nas. O desgaste será quase ex
clusivamente do partido. Seria o 
tiro pela culatra. 

Na avaliação de quase todas as 
correntes do partido, dois fatores 
relacionados ao Governo serviram 
para o desgaste do PMDB em al
guns dos principais centros ur
banos do País: 1) — A herança 
econômica e social do autoritaris
mo: 2) — As indefinições na im
plementação de políticas progres-, 
sistas nessas áreas devido á he-

terogeneidade da composição do 
Governo. Daí a reivindicação para 
que explícita e exclusivamente o 
cornando social. e econômico do 
Governo fique nas mãos do par
tido. 

Na realidade, os cinco minis
térios reivindicados já são hoje 
dirigidos por pessoas indicadas 
pelo PMDB, mas as políticas 
adotadas, principalmente ' rios 
primeiros meses de governo. foram 
consideradas muito tímidas. O 
pacote fiscal, aprovado pelo Con
gresso Nacional no final da sessão 
legislativa, seria o primeiro grande 
passo concreto para a mudança da 
política econômica, resgatando os 
compromissos sociais assumidos 
pelo PMDB durante a campanha 
para a eleição de Tancredo Neves e 
José Sarney. 

O grupo de deputados que lan
çou a tese é integrado por políticos 
das diversas e tradicionais corren
tes partidárias, com predominân
cia dos moderados. Mas coincide 
com a proposta dás áreas mais 
progressistas do partido e da gran
de maioria dos prefeitos eleitos 
pelo PMDB em 1:"> de novembro. 

A expectativa comum desses 
grupos é a seguinte: em 86. com 
uma orientação nitidamente mais 
progressista na economia e na área 

social, o Governo se identificaria 
junto à população como respon
sável por mudanças de fato, não 
apenas de fachada. E o PMDB 
como o partido responsável por 
elas. 

Para o presidente Jbsé Sarney, o 
atendimento desta reivindicação 
não será problemático. É que lhe 
permite manter o empresário Dil-
son Funaro no Ministério da 
Fazenda e o economista Jbão 
Sayad, na Seplan. o que. segundo 
todos os indícios e informações, é 
justamente a sua intenção. No 
Ministério da Indústria e do 
Comércio, com a provável saída do 
empresário Roberto Gusmão, um 
dos nomes com melhor cotação é o 
do senador Severo Gomes, bastan
te identificado com os atuais res
ponsáveis pela política econômica. 
Na Previdência Social e no Minis
tério do Trabalho, Waldir Pires e 
Almir Pazzianotto são dois minis
tros tidos como eficientes. Caso 
não disputem as eleições, podem 
inclusive permanecer nos cargos. 

Resta saber a posição do par
ceiro do PMDB na Aliança De
mocrática — o PFL — que está de 
olho pelo menos em dois desses 
ministérios — Previdência Social e 
Indústria e do Comércio. Mas. ao 
que tudo indica, se satisfaria com 
compensações em outras áreas. 


