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A pedra no 
meio do caminho 

Ricardo Noblat 

" T P m. menos de 72 horas, o presidente da 
••'• ' República foi apedrejado no Rip de Janei-

•' ro e o ministro da Fazenda intensamente 
vaiado em São Paulo. No Rio, ofereceram o 

•i presidente, em hora de congestionamento po-
' pular, à sanha de assalariados malpagos e de 
desem pregados que se dirigiam às barcas de 
Niterói e aos ônibus da Zona Norte. Não 
poderia haver cenário mais apropriado para 

\t um presidente impopular correr o risco de ser 
agredido. O ministro Bresser Pereira foi vaia-

rào no santuário nacional do PMDB, em reu-
• nião com militantes do seu partido. 

A costumeira miopia política do governo o 
levou a tratar o episódio do Rio, até aqui, 

..como um atentado ao presidente, às institui
ções e ao processo de redemocratização do 

'país. Nada mais selvagem e condenável que 
tima manifestação que degenera em tentativa 
de agressão contra qualquer pessoa — mais 
grave ainda quando o alvo é o presidente da 
República. Nada mais estreito, porém, que 
pretender confundir o presidente com as insti
tuições e com a democracia, como se a rejeição 
,a um significasse a repulsa ao resto. 

9 Não é crível que fossem muitos, entre os 
que vaiaram e atiraram pedras no presidente, 
os que desejavamj com seu comportamento, o 
retorno ao estado autoritário com o arquiva
mento de vez da redemocratização do país. É 
mais plausível que ali estivessem, em grande 
maioria, os que, atraídos pelo barulho provo
cado por um grupo de militantes políticos, 
decidiram aproveitar a ocasião para liberar sei' 
inconformismo com urri governo incompeten
te, ineficaz e desorientado. Para evitar a repe
tição de episódios como esse, não basta amea
çar com as penas da lei e reforçar a segurança. 

É preciso algo que parece estar muito 
além das possibilidades de um presidente fraco 
e de um governo medíocre — a capacidade de 
resgatar a esperança do povo em um projeto 
político, econômico e social para o país. A 
imaturidade não está nas ruas — está no 
Congresso, onde os partidos não se entendem 
em torno de uma Constituição que poderá sair 
pior do que a encomenda, e está no coração da 
administração pública, onde o presidente é 
tíbio para governar, ós ministros atuam de 
forma descoordemada e os cargos continuam 
sendo leiloados para garantir cinco anos de 
mandato para Sarney. 

O governo Sarney acabou com o enterro 
do Plano Cruzado logo após as eleições de 
novembro passado. O que se assiste, desde 
então, são tentativas mal-sucedidas de ressusci
tá-lo — a moratória envergonhada de janeiro 
prestes a ser revogada, o discurso do "fico, 

Ccinco anos"líõ~põdêl- e, agora, rhãis recente-
,.:., mente, o Plano Bresser. O plano, propriamen-
.' te dito, foi fechado de improviso. Pará que 

desse certo seria preciso que o governo de-
\ monstrasse uma competência que não tem, e 

só não vê que ele começa a fazer água quem 
" não quer enxergar. , 

Na madrugada em que o pacote estava 
sendo embrulhado na casa de Brasília do 

-" ministro da Fazenda, foi mais ou menos aleató-
.;' ria, por exemplo, a fixação em 9,5 por cento da 

desvalorização do cruzado em relação ao dó-
: lar. O presidente do Banco Central queria uma 
desvalorização de 15 por cento. No final da 
tarde daquele dia, Bresser ainda argumentava 
em favor de oito por cento. Contemplou-se, 
também, a hipótese de pagar de uma só vez o 
resíduo da inflação passada. Sarney gostou da 

* fórmula de devolvê-lo em seis prestações por-
Ique, se a conjuntura política exigir, poderá 

*? fazê-lo de uma só tacada. 
O presidente, que convidou o governador 

" d o Ceará para ministro da Fazenda, insinuou 
que o substituto de Dilson Funaro seria Rafael 
de Almeida Magalhães e acabou por nomear 
Bresser, está ele mesmo, aos poucps, se encar
regando de torpedear um plano que capou os 
salários e que reintroduziu um falso congela
mento. Com uma mão, cortou poucas despesas 
responsáveis pelo crescimento do déficit públi
co. Com a outra, autorizou bancar parte da 
dívida dos estados e animou projetos de duvi
doso alcance social formulados por seu minis
tro do Planejamento. 

Estuda um reajuste para o salário mínimo 
e ordenou ao consultor-geral da República que 
encontrasse uma fórmula para anular a garfada 
que o Plano Bresser deu no mês de junho no 

j rendimento das cadernetas de poupança. Não 
se discute aqui o mérito das duas iniciativas — 
constata-se, tão-somente, què elas põem em 
risco a viabilidade de um plano que em pouco 
ou em nada difere dos planos que carregaram a 
marca da Velha República e que foram coride-

' nados pelo PMDB. De resto, é curioso ver o 
presidente garantir a integridade dá poupança 
popular que seu ministro da Fazenda nega que 

j tenha sido atingida. 
! A um dos seus ministros, Sarney confes

sou não gostar do plano que avalizou. Bresser 
soube do comentário, cobrou uma explicação e 
Sarney negou que tivesse dito o que disse. À 
direção da CNBB, na semana passada, Sarney 
fez restrições à ortodoxia do plano. Faria 
melhor o presidente se voltasse a se imbuir da 
convicção de que o seu é um governo provisó
rio, feito para durar pouco tempo. Quando 
pensava assim, logo após a morte de Tancredo 

- Neves, quis convocar as diretas para a escolha 
do seu sucessor juntamente com as eleições 
municipais de novembro de 1985. 

Foi convencido do contrário. Quer cinco 
anos de mandato. Não vê que seu governo é 
hoje uma pedra no caminho da redemocratiza
ção plena do país. 
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