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[up l Coluna do Castello 

Sarnej^tião encontra 
mais quem o apoie 

C aíram aparente
mente em ponto 

morto as negociações 
para implantar a refor-
m a e c o n ó m i c o -
financeira, visando a dar 
tratamento de choque à 
inflação, e a reforma ad
ministrativa, destinada a 
mudar a imagem do go
verno compatibilizando-a com os ideais de 
eficiência e operacionalidade de que está 
carente. Embora o presidente tenha hoje 
uma ideia do que pode ser feito não está 
aparentemente encontrando apoio para en
frentar grupos de interesses políticos, eco
nómicos e sociais. Sabe Sarney que a reabili
tação do seu governo e a recuperação da 
credibilidade são dados essenciais para pre
servar o sistema democrático. Mas ainda 
não encontrou o ponto de condensação das 
diversas sugestões com que trabalha de 
modo a impor seus critérios de mudança na 
política financeira e na organização política 
da sua administração. 

O chefe do governo como que ainda 
oscila entre os conselhos do professor Gou-
vêa de Bulhões e a indignação de Luís 
António Medeiros com a ameaça de supres
são da URP. Indício disso é o convite feito a 
Celso Furtado para discutir o projeto consi
derado excelente pelo embaixador Marcílio 
Marques Moreira, um dos conselheiros ha
bituais do presidente na matéria. Furtado, 
que se coloca doutrinariamente no pólo 
oposto dos economistas ortodoxos ou con
servadores, não poderia endossar propostas 
que contrariam sua análise crítica e suas 
posições históricas. Quando o chamou, Sar
ney sabia aproximadamente o que iria ou
vir. Se o fez, portanto, é que não está seguro 
de que o caminho a ele indicado seja 
efetivamente o melhor. 

Parece ter igualmente arrefecido o en
tusiasmo do presidente a recusa de António 
Ermírio de Morais de pôr sua experiência 
empresarial a serviço da recuperação das 
finanças e da economia do país. Tenha se 
emocionado ou não com o convite, o certo é 
que responder negativamente a Sarney 
equivale a dizer que, no alto do sistema 
empersarial, o governo continua carente de 
fé na sua capacidade de decidir e de transfe
rir poder a auxiliares de alto níivel. A partir 
de Ermírio, imaginava-se, nos conselhos da 
reforma, que poderia o governo mobilizar 
quadros da mais alta qualificação para cons
tituir uma equipe de impacto para gerir o 
choque na inflação e a arrumação da casa 
para propiciar dias tranquilos na sucessão 
presidencial da República. Sarney parece 
condenado a continuar no nível do seu atual 

"governo, executando seus projetos na "base 
da escassa credibilidade dos homens que o 
acompanham. Os quase quatro anos de 
governo estrangulados nos últimos meses 
por uma "inflação insuportável" tornariam 
irremediável a não colaboração com um 
presidente que já está na contagem regres
siva. 

Há indicações, no entanto, de que 
Sarney ainda não desistiu e continuará a 
tentar um recrutamento pelo alto para evi
tar ter de ficar por baixo. Caso não o 
consiga seria sensato, conforme um de seus 
interlocutores, dirigir-se à nação para infor
mar dos seus esforços e da recusa de colabo
ração para que possa enfrentar adquada-
mente os problemas que afligem a nação. 
Tal conselho não deverá ser ouvido por não 
se coadunar com a natureza do presidente 
de conciliar e compor, fazendo o que lhe 
parece possível se não conseguir estímulos 
para seguir os conselhos de fazer o que seria 
melhor para o país. Embora projeto finan
ceiro seja uma coisa e projeto político-
administrativo seja qutra, ambos têm a 
imagem irremediavelmente associada. 


