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devido ao controle dos pre
ços e ao congelamento das 
tarifas das estatais. O índi
ce, talvez seja um pouco 
mais elevado do que o pre
visto porque o governo tro
peçou em algumas surpre
sas. 

Os governos estaduais, 
por exemplo, exercitaram 
o famoso jeitinho brasileiro 
e conseguiram diretamen
te com os bancos emprésti
mos em cruzeiros, sem que 
os dólares que lhes corres
ponderiam existissem no 
Banco Central. Só por aí 
cerca de Cr$ 200 bilhões ti
veram que ser emitidos pa
ra que o governo honrasse 
os compromissos esta
duais. 

A inflação será mais al
ta, mas os ganhos reais que 
os assalariados tiveram 
nos três meses de conten
ções de preços e tarifas são 
definitivos. Serviram para 
reacionar a economia. 
Além disso, o presidente 

espera que a partir do pró
ximo mês se façam sentir 
os efeitos dos cortes que de
terminou para reduzir o dé
ficit público. 

Ele espera baixar a infla
ção também com uma in
versão que aplicou à políti
ca agrícola. Antes o gover
no fixava preços mínimos 
altos para estimular os 
agricultores. Com isso se 
predeterminava uma infla
ção alta meses antes do es
coamento da safra. Desta 
vez o presidente mudou a 
ênfase. Ficou preços míni
mos razoáveis e concen
trou recursos no financia
mento da produção. Assim 
ele esperava simultanea
mente conseguir produção 
grande e inflação menor. 

A economia brasileira 
precisa provar que é efi
ciente sem usar o manual 
do FMI. O presidente Sar
ney espera que então, sere
namente, a crise financeira 
ocidental se estabilize a um 
custo mais baixo para os ^ 
povos dos países em desen
volvimento. 
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Acabou a era em que os 
ministros protegiam, por 
assim dizer, o presidente 
da República. Os ministros 
assumiam as decisões anti
páticas e medidas impopu
lares. Agora o presidente 
José Sarney costuma 
oferecer-se para anunciar 
as decisões que julga acer
tadas, quando percebe que 
seus auxiliares tergiver
sam, temerosos da reação 
popular. 

O presidente entende que 
seu governo está fazendo o 
que é possível, às claras, e 
por isso nada precisa te
mer. Nem por isso ele se 
tornou mais , impaciente 
com o Ministério, e costu
ma descartar a idéia de an
tecipar a reforma ministe
rial para o início de 1986. 

Recentemente um minis
tro foi conferir com o presi

dente se a reforma miaiste-
rial poderia mesmo ocor
rer em janeiro, em vez de 
março, quando os minis-
tros-candidatos sairão for
çosamente para disputar 
governos estaduais ou uma 
vaga na Assembléia Nacio
nal Constituinte. A respos
ta do presidente foi definiti
va. Não se demitem minis
tros com seis meses de an
tecedência — pois bastam, 
no máximo, 48horas. 

De ura modo geral o pre
sidente Sarney refere-se 
com elegância ao Ministé
rio. Mas não esconde sua 
satisfação com o desempe
nho dos assessores que es
colheu pessoalmente, e que 
trabalham com ele no Pa
lácio do Planalto, como Cé
lio Borja, Ruberís Ricúpero 
e Luís Paulo Rosenberg. 
Com a assessoria, o presi
dente não assina mais nada 
em cruz. 

É natural que o presiden
te tenha preferência pes
soal por alguns dos candi
datos às prefeituras das ca
pitais, sobretudo porque al
guns ajudaram seu gover
no. Ele deverá, porém, 
manter-se à margem da 
disputa, porque a democra
cia se consolidará, na Nova 
República, com a aceita
ção de qualquer resultado 
nas urnas. 

O governo enfrenta difi
culdades internas e exter
nas. Do ponto de vista do 
presidente Sarney, as difi
culdades internas são cla
ramente mais importantes. 
Elas decidem o seu futuro e 
o de seu governo. As ques
tões econômicas e políticas 
internas o presidente dedi
ca sua melhor atenção. 

Para ele não haverá 
mais acordo com o Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) neste ano. Uma di
vergência básica persiste. 
O FMI mantém seu manual 
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de medidas recessivas que 
estimulam a produção de 
superávits comerciais ca
da vez maiores. O governo 
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Sarney mantém-se irre
dutível na retomada do 
crescimento econômico, 
necessária para o esforço 
de redução da faixa de mi
séria na sociedade brasilei
ra. 

As relações entre o go
verno e o FMI mudaram 
porque hoje não é mais 
possível ajustar a econo
mia brasileira em conver
sas com jovens economis
tas do Banco Central, como 
no passado recente. Os eco
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tram mais com suas pasti-
nhas no Palácio do Planal
to, cena que sugeria uma 
igerência externa no centro 
do poder nacional. 

Tanto os bancos credores 
quanto o seu braço moneta-
rista no FMI defrontam-se 
no Brasil com um presiden
te que tem o apoio de 60%, 
da opinião pública, pela 
primeira vez em muitos" 
anos. O presidente Sarney 
dispõe de credibilidade e 
está convencido de que a 
melhor maneira de perdê-
la, a curto prazo, seria apli
cando o manual do FMI. 

Ele admite que uma con
frontação com os bancos 
credores não interessa ao 
Brasil. Passa ao largo da 
tentação populista e da 
aventura irresponsável. E 
deseja negociar com serie
dade, sem submeter-se a fi
gurinos que não poderia 
cumprir mesmo que qui
sesse — e não quer. 

A sorte de seu lance está 
estreitamente vinculada ao 
desempenho da economia 
brasileira. O presidente 
acredita que a economia 
vai bem. Ele já esperava 
por uma inflação mais alta 
este mês. A inflação caiu 
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