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Coluna do Castello 

À procura da 
confiança perdida 

Q UE Diminua, os desapareça para sem
pre, a taxa de arrogância que ditou o 

comportamento de técnicos, burocratas, al
guns ministros e até mesmo de auxiliares 
diretamente ligados ao presidente José Sar-

'.i ney desde o sucesso adquirido com a adoção, 
em fevereiro, da reforma do Cruzado. A 
queda brutal do índice de popularidade do 
presidente, detectada em quantas pesquisas 
que se fazem desde o anúncio do último 
pacote econômico, prova que o governo 
falhou e falhou gravemente. Foi um monu
mental erro de estratégia política. 

Curioso, este governo. Outros se empe
nharam, com todos os recursos a seu dispor, 
para assegurar um confortável grau de acei
tação interna. Poucos obtiveram. Pegaram o 
general João Figueiredo, amputaram-lhe o 
sobrenome, reduziram-no a certa altura, ao 
João que tomava cafezinho nas esquinas e 
que se exibia de calção à curiosidade dos 
fotógrafos. O general deixou a Presidência 
pelas portas do fundo do Palácio do Planal
to. Antes, suplicou que os brasileiros, sim
plesmente, o esquecessem. Não conseguiu, 
inteiramente. Foi e é um personagem ines
quecível. 

O governo do presidente Sarney saltou 
na garupa de um plano mal costurado, 
adotado às pressas para salvá-lo de uma crise 
política que tinha, em uma ponta, o PMDB, 
do deputado Ulysses Guimarães e,na outra, 
o PDT do governador Leonel Brizola. A 
alimentar a crise, o fantasma de uma infla
ção que disparara e que se preparava para 
bater no teto dos 400% ao ano. Ulysses 
queria o governo para seu partido. Brizola 
queria abreviá-lo com a antecipação das 
eleições diretas. Sarney driblou os dois com 
o congelamento dos preços e com o Cruzado 
que louva a Deus. 
" Alcançou a unanimidade política jamais 
obtida por nenhum governo desde a instala
ção da República. Legitimou o mandato que 
não teve para presidir o país. Os partidos 
políticos foram postos a reboque do processo 
conduzdio, soberanemente, pelo presidente. 
A competência de um ministro como o chefe 
do Gabinete Civil, por exemplo, foi despre
zada. Marco Maciel foi empregado como um 
eficiente tarefeiro administrativo. Montado 
do consenso nacional e com a segurança de 
um estoque de reservas cambiais que chega
vam a mais de 10 bilhões de dólares, o 
ministro da Fazenda desfilou, presunçoso, 
diante do FMI e dos credores internancio-
nais. 

tM 

« 

= INo rastro da-reforma que aboliu, no 
papel, a lei da oferta e da procura, instalou-
$rt a orise de abastecimento e generalizou-se, 
<fág35. Bobagem, não era e não é nada sério, 
Irada que o governo não possa resolver com 
seus poderes inesgotáveis e com a ajuda das 
legiões de fiscais do presidente — ouvia-se 
nos corredores do Ministério da Fazenda e 
em importantes gabinetes do Palácio do 
Planalto. Houve um momento, ali por julho, 

"que o consumo interno diminuiu as exporta
ções e o pagamento do serviço da dívida 
começou a enxugar as reservas do país. 

Era, ainda, tão alto o'.nível de populari
dade do governo que ele pode desprezar , 
mais uma vez, a consulta aos políticos e 

desovar um conjunto de medidas para esva-
;ziar um pouco o bolso da classe média. Os 
-banqueiros penalizados com o Cruzado de 
fevereiro já tinham dado um jeito de equili
brar seus orçamentos. Os mais de 200 mil 
bancários demitidos foram absorvidos por 
um mercado enlouquecido pela demanda 
aquecida, primeiro pelo Imposto de Renda 
não corrigido no início do ano e, depois, por 

„um abono de 8% sobre o salário mínimo 
embutido na reforma do Cruzado. 

Entre agosto e novembro, o governo 
comportou-se para efeito externo como se o 
Plano Cruzado não suplicasse por correções 
e correções urgentes para não falir de vez. 
Como se a crise cambial não se tornasse 
dramática a cada mês. Alguém, de fato, 

cJiaveria de pagar a conta do Cruzado — e foi 
o país, que tem nas reservas de divisas o 

"lastro de sua soberania, que saldou a fatura 
té o desembrulho do pacote da semana 
passada. O governo mascarou a realidade 
para ganhar, como ganhou, as eleições e 
^>oder, depois, renegociar a dívida de uma 
posição de força. 

Imaginou que os resultados de 15 de 
novembro significavam um cheque em bran
co, avalizado por quase 70 milhões de brasi
leiros. Não imaginou que menos de 15 dias 
depois poderia encontrar-se na incômoda 
posição de estar pendurado na parede, à 
procura de uma escada. Operou o milagre 
político de ter perdido uma eleição apenas 
uma semana depois de tê-la ganho. Deu-se 
ao luxo involuntário de jogar no ralo a 
unanimidade atingida em fevereiro e conser
vada até há pouco. De quebra, arrisca-se a 
enfrentar a renegociação da dívida escorado 
em níveis negativos de popularidade e com 
menos dinheiro no bolso. 

Sabe-se, em torno do presidente da 
República e na intimidade das lideranças 
partidárias, que algo terá que ser feito para 
recompor a relação de confiança entre o 
governo e a sociedade rompida menos pelo 
conteúdo do do último pacote, em si, e mais 
pelo modo como ele foi confeccionado e pela 

Cocasião escolhida para seu anúncio. Assim 
como a adesão ao Cruzado foi mais emocio
nal que racional, a rejeição ao Cruzado II 
adquririu a mesma característica. Por en
quanto não se sabe, ninguém sabe ao certo, 
como celebrar as novas bodas do governo 
com a nação. 

Ricardo Noblat (Internio) 


