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Motas e informações 

A crise é Sarney 
"Confesso que é muito difícil tra

balhar pelos pobres neste país", pro
clamou no Piauí o presidente da Re
pública. Ele, seguramente, não sabe 
em que medida está certo. Mas se lhe 
disserem que o maior flagelo que se 
abate sobre os humildes, em toda par
te, é a inflação, e que nunca, em qual
quer período presidencial, o governo 
foi tão culpado por uma inflação tão 
alta e perversa, discordará de imedia
to.5 Pertence aos psicólogos a tarefa de 
esclarecer qual é o mecanismo de au-
tojustificação que leva os maus gover
nantes á atribuir a terceiros os males 
das péssimas gestões públicas porque 
são eles, detentores do poder, os úni
cos responsáveis. Há sempre um bode 
expiatório a explicar o malogro que 
deve ser debitado unicamente aos ad
ministradores desastrados: incapazes, 
receosos de tudo e de todos, deseduca
dos, nos hábitos do bom-mocismo, de
magogos, preocupados com sua pró
pria imagem, como se esta se pudesse 
dissociar dos ibopes negativos por que 
sé; mede a popularidade do governo 
como um todo. — — - — -T : 

<A opinião pública não é a resul
tante de opiniões de uma maioria de 
tolos ou ingénuos que se deixam enga
belar pelas desculpas oficiais. No Bra
sil,, multiplicam-se os episódios por 
quie se pode demonstrar que ela está 
muito atenta aos desmandos da equi
pe; ^ue compõe o mais alto escalão 
administrativo; e sobretudo aos desa
certos, às mancadas e às falhas gritan
tes do maestro dessa equipe; e, estan
do atenta, saberá expressar seu des
contentamento tão logo disponha da 
oportunidade de manifestar-se, em ur
nas livres. A essa mesma opinião pú
blica não escapa que embora se insis
ta; em Brasília, que se faz "tudo pelo 
social", o País não conta para o presi
dente da República, pois s. exa. está 
permanentemente ocupado com os 
lances do jóguinho político a que se 
afeiçoou, manipulando gente, caçan
do; y o tos, atirando parlamentares uns 
contra os outros, imaginando amea
ças; implodindo o partido de que é 
presidente de honra e assistindo de 
camarote ao esfacelamento desse par
tido para que, dos escombros dele, se 
extraia o contingente que, associado a 
integrantes de outras legendas, com
ponha afinal o partido do poder. Ou, 
em outras palavras, o partido das van
tagens do poder. 

VOra, tudo isso equivale a mano
bras secundárias. O principal en

tretanto é governar — que ainda quer 
dizer escolher, E escolher o quê? A 
redução do déficit público, pai e mãe 
da inflação, a adoção de normas de 
austeridade administrativa, o comba
te aos bloqueios de que se ressente a 
sociedade, impedindo-a de evoluir, o 
comando enérgico dos negócios do Es
tado, com o que se evitará, por exem
plo, que as todo-poderosas sociedades 
de economia mista continuem a dei
tar e rolar, ultrapassando seus orça
mentos e abrindo no Erário rombos 
astronómicos cobertos apenas à custa 
de mais inflação. Já é evidente que, a 
esta altura do campeonato, isto é, do 
período governamental iniciado em 15 
de março de 1985, o ministro da Fazen
da nada obterá de prático para o êxito 
das medidas que lhe cumpre tomar a 
fim de evitar que a arrecadação da 
União seja, pura e simplesmente, con
sumida com o pagamento de pessoal. 
Não se mexerá na URP, não se farão % 
dispensas, não se gastará menos do 
que se gasta com mordomias, facilida
des e privilégios,de todo tipo que con
templam a elite de uma nova classe 
que tudo recebe das verbas orçamen
tárias mas pouco, muito pouco, dá em 
troca da situação singular que desfru
ta. Não errará quem disser que, como 
aconteceu com seus antecessores, o 
ministro Maílson da Nóbrega come
çou a ser fritado no Palácio do Planal
to. Afinal, ele pleiteia que se chegue a 
decisões; e decisões, máxime as que 
exigem firmeza, constituem tudo 
aquilo de que o sr. José Sarney quer 
distância. 

Por que, então, não acabar com 
esse faz-de-conta em que se transfor
mou a gestão f azendária e pôr os re
presentantes da copa e cozinha à fren
te da política econômico-f inanceif a, se 
é que algum dia o governo Sarney terá 
uma? Por que não confiar aos rríarim-
bondos a responsabilidade de execu
tar o orçamento, imprimir dinheiro, 
jogar no mercado títulos da dívida pú
blica, regular o crédito e debater com 
os credores fórmulas que visem à com
posição da dívida externa? Quando os 
atuais titulares da Fazenda e do Pla
nejamento deixarem, desiludidos e 
desgastados, a direção das Pastas que 
ocupam, quem os substituirá, na ilu
são de que disporá de prestígio para 
elaborar planos úteis de trabalho e 
dar-lhes consequências práticas? 

Curioso é que o presidente consi
dera que, fazendo política, concorre 
para solucionar os gravíssimos proble

mas que o País enfrenta. Não lhe pas
sa pela cabeça que tem de perfilhar 
deliberações que lhe afetarão, transi
toriamente, a popularidade, mas que 
são heróicas e hão de corresponder a 
cumprimento de dever, para atender ó 
interesse nacional. Mais: que se não 
endossar, ao menos, tais deliberações 
indelegáveis, que todos os homens 
conscientes e responsáveis sabem 
quais são, essa popularidade, que ele 
corteja da maneira mais equivocada, 
omitindo-se, esquivando-se, recusan-
do-se a exercitar a autoridade, ficará 
definitivamente comprometida. Não. 
S. exa. preza particularmente as ma
nobras de bastidores, as fintas, os dri
bles sutis — tudo o que lhe permita, 
três anos depois de assumir o poder, 
formar o seu partido, reunindo uma 
maioria de adeptos que lhe assegura
rão os sonhados cinco anos. E já sur
giu no proscénio quem fale em seis 
anos! Se o País, nesse tempo, for à 
matroca, que fazer? Primeiro, era pre
ciso aglutinar os políticos, em maio
ria; depois, administrar... 

Até quando a Nação continuará a 
assistir passivamente ao espetáculo 
de seu sacrifício à falta de valores e a 
ambições pessoais subalternas, diante 
da iminência de caos? Não há quem se 
disponha a chamar atenção para o fa
to de que se caminha em linha reta 
para o pior e de que, como está, não 
pode ficar? Faz um ano e dois meses 
que o Congresso Constituinte está 
reunido para debater e votar uma Lei 
Magna e não existe previsão de quan
do será promulgada. Não há quorum... 
Faz três anos que se instaurou esta 
Novíssima República e, nesse tempo, 
o governo fabricou uma inflação que 
atinge a taxa fenomenal de 2.390%! 
Generaliza-se a crise mais dramática 
da história do Brasil, profunda e 
abrangente, simultaneamente políti-
cc-institucional, social, econômico-fi-
nanceira e moral. Que é que se espera 
para cortar o mal pela raiz e convocar 
eleições diretas-já, para todos os ní
veis, renovando os quadros dirigentes 
do País para provê-los com quem, dis
pondo da legitimidade que escorre da 
sentença de urnas livres, possa desem
penhar a autoridade com lucidez e co
ragem? Só uma decisão que se estribe 
na vontade inequívoca dos que votam 
porá fim à crise, que tem um nome, 
que todos sabem qual é, porque é no
me próprio. E enquanto ele for confun
dido com o poder não exercitado ou 
mal exercitado,» o País não sairá do 
atoleiro em que está chafurdando. 


