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Em atoril passado, denunciávamos o 
"novo desvario ferroviário" que a admi
nistração Sarney pretendia praticar: a 
Ferrovia Transnordestina. À época, apon
távamos que iriam ser gastos, só para co
meçar, 16 milhões de cruzados novos, Mer 
nos de seis meses passados, confirma-se a 
disposição do Executivo de iniciar as 
obras da estrada de ferro, despendendo 
precisos 14,3 milhões. Num pais de infla
ção, o governo consegue o milagre de não 
apenas compensar a desvalorização do di
nheiro, como reduzir o montante nominal 
necessário para iniciar os t rabalhos. 
Quando a vontade política se impõe a 
qualquer consideração racional, prati
ca-se não o milagre de mult ipl icar os 
pães, mas o de, reduzindo-os, servir ao 
mesmo numero de pessoas! 

Falta ao governo federal, ou pelo me
nos a quem nele dá as ordens, capacidade 
de discernir entre aquilo que é prioritário 
e aquilo que não é. Tudo é prioritário no 
Brasil, sabemos nós inclusive a redenção 
do Nordeste. Não será, no entanto, com 
gestos sem nenhum alcance administrati
vo real, como esse de destinar 15 milhões 
de cruzados para uma obra que necessita
rá de 216 milhões de dólares para ser con
cluída, que se beneficiará o Nordeste — 
embora, como assinalávamos no comen
tário de abril, possam ser favorecidos al
guns nordestinos. 

A escolha de prioridades num univer
so em que tudo pede tratamento de urgên
cia é difícil. Ainda assim, impõe-se ao go
vernante escolher. Numa quadra como es
ta, confusa e cheia de percalços, a priori
dade é conter a inflação. Ora, deter a que
da do poder aquisitivo da moeda significa, 
antes de mais nada, não realizar obras pú
blicas sem sentido de urgência econômica 
e social inquestionável ou que não possam 
ser entregues rapidamente ao sistema 
produtivo. Está claro que a Ferrovia 
Transnordestina não se enquadra nessa 
classificação; tanto assim é que se adjudi-
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A festa de obras 
caram recursos que permitirão apenas o 
inicio das obras, mas não sua continua
ção nem muito menos sua conclusão. 

Não se levantem vozes iradas no Pia- , 
nalto, dizendo que se a Ferrovia Trans
nordestina custa; o metrô paulista tam
bém onera os orçamentos, e que é o Sul , 
que protesta contra a redenção do Nor
deste, à vista. Argumento desse jaez foi 
empregado quando de todas as partes se 
criticava a Norte-Sul. Sem responder a 
esse tipo de visão produzida pôr antolhos, 
gostaríamos de lembrar que as mesmas 
razões que levantamos para condenar o 
início das obras de mais essa ferrovia da 
erà Sarney valem contra outros projetos 
igualmente destinados a obrigar o futuro 
governo ou a paralisar obras oú a ato
lar-se até a cintura em projetos de cuja 
prioridade não se tem certeza. Ó presiden
te Sarney, pelo que se soube, não pretende 
legar a seu sucessor apenas a Norte-Sul e 
a Transnordestina. A essas duas, jun
tar-se-ão obras rodoviárias ou ferroviá
rias que direta ou indiretamente benefi
ciarão o Sul: a Linha Vermelha, no Rio de 
Janeiro, o trem-bala, ligando Campinas 
ao Rio de Janeiro, e a ferrovia Leste-Oés-
te entre Cuiabá e Santa Fé do Sul. Algu
mas delas têm grupos privados interessa
dos em sua construção e exploração; ou
tras não, o que obrigará o Tesouro a fi
nanciá-las até esgotarem-se os recursos * 
orçamentários. ? 

Diversas fossem as condições dás fi
nanças públicas e seria motivo de júbilo 
saber que o presidente da República deci
diu ampliar a malha ferroviária brasilei
ra. Sucede, porém, que nas atuais cir
cunstâncias o mínimo que irá ocorrer se
rá um desperdício de dinheiro, tanto mais 
inaceitável quanto o ministro da Fazenda 
não consegue definir metas para as contas 
públicas em suas conversações com o 
Fundo Monetário internacional. Quando 
o diretor-gerente do Fundo Monetário In
ternacional condiciona o acordo stand by 

com o Brasil à análise do orçamento de 
1990, estranha que na área dos transportes 
se convença o presidente da República da 
urgência de iniciar a Transnordestina, 
afora se procurar levar o Congresso — 
pondo em ação o lobby nordestino -^ a fa
zer maiores dotações para a pasta. Isso 
tudo ocorre enquanto a campanha eleito
ral se aproxima de seu fim — e tudo se faz 
sem que haja a menor intenção de consul
tar os possíveis vencedores, ou mesmo se 
manifeste a intenção de nada fazer que 
possa comprometer os primeiros nove 
meses da gestão do futuro chefe de gover
no. 

Ao autorizar essa obra, além, de per
mi t i r que na área do Ministério dos 
Transportes se cogite de iniciar, outras, 
ou de contrair empréstimos exterjios para 
duplicar rodovias, o presidente Sarney 
demonstra não ter a menor sensibilidade 
para a gravidade dos. problemas nacio
nais. Tem-se de s.exa., vendo a facilidade | 
com que os adoradores da posteridade j 
conseguiram convencê-lo de que. é preciso [ 
fazer a festa das obras, de que s!exa. nãò \ 
está minimamente preocupado cornos 1 
efeitos indiretos dessa disposição de gas- | 
tar sobre o ânimo dos investidores e do f 
público consumidor em geral. Nem sobre 't 
a inflação. Se o governo gasta, quando | 
não tem e não pode, por que haverão os 
cidadãos de poupar? Se o chefe de governo j 
não considera importante entregar uma ;' 
administração ordenada a seu sucessor, \ 
porque deverão os privados cuidar dé sal- ! 
var a economia do naufrágio a que o festi- \ 
vai de obras a condena inelutaveímente? f 

Feito imortal por obra da poesia, ô ! 
presidente José Sarney não se incomoda •; 
se a população o condenar amanhã. Inte- : 

ressa-lhe, hoje,' que seu nome esteja entre • 
o daqueles que pensaram em fazer ferro
vias, com ou sem dinheiro. Depois de mar- ? 
ço, deve imaginar, o problema é de quem o 
suceder — e como nenhum deles lhe mere- j ' 
ce simpatias, que se cuidem. / 


