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Do Pacaembu a ítatiba 
»>'•>* :> 

•i'**-' Mais importante do que a reunião com 
fTójs' empresários foi a ida do sr. José Sarney 
éaò. ginásio do Pacaembu, onde o esperavam 

não 24 representantes das classes produto
ras, mas várias centenas de favelados — 

"; homens, mulheres e crianças —, que, trazi-
^dqs em ônibus especiais, lotavam o recinto. 
Não se negará relevância ao encontro do 

-chefe de governo com os empresários: de-
•ÍKÍes, com certeza, s. exa. ouviu a exposição 
i sobre a difícil situação da agricultura, da 
!, indústria e do comércio; os perigos que 
i, àlmeaçam a indústria de autopeças diante 

dos prejuízos que se vão acumulando nas 
«montadoras; a necessidade de encaminhar

- s e a solução do programa habitacional; o 
;;" desejo dos empresários de que não haja 

recessão e de que se negocie de maneira 
correta a dívida externa; a imperiosidade 
de mudanças estruturais na administração, 

p, já que um homem só não pode dar conta de 
, i. tantos e múltiplos problemas. 

-: . Foi importante os empresários ouvirem 
-' 'do presidente da República que a época do 
j : íhissez-faire, laissez-passer está superada 
Z-77 com isso se pretendendo dizer que a in

tervenção do Estado no mercado continua-
> - rá, ainda que seja para fiscalizar os oligopó

lios e os monopólios (menos os do Estado). 
Esse último aspecto deu o tom da reunião 

• de ítatiba — porque ele se liga de maneira 
'indissolúvel à concentração no Pacaembu, 

d u r a n t e a qual a idéia providencialista que 
. e s t á por detrás da negação da economia de 
«Cercado se fez mais uma vez presente, e a 
-acusação aos empresários foi feita com to

das as palavras: "Os mais pobres são mais 
-pacientes nesta fase difícil que atravessa
i-mos; os que nunca conheceram a pobreza 
'' s'ão os mais impacientes, estes que vivem 
U'tía especulação". 

.,'̂ V Muitos empresários, se tivessem tido 
oportunidade de ouvir e analisar as pala
vras do presidente no comício dos favela
dos, talvez se sentissem inibidos de ir falar 
com o chefe do governo, que atribui à "es-

f peculação" o empenho que colocam em ver 
^resolvidos — e já! — os problemas institü-

s -

ciohais que emperram a economia. Por não 
terem tido oportunidade de ouvir o que se 
dizia no Pacaembu, foram a ítatiba é, às 
margens do rio Atibaia, talvez se tenham 
convencido da inutilidade de atravessar o 
Rubicão, dada a impermeabilidade do sr. 
José Sarney às suas colocações mais gerais, 
embora o presidente da República manifes
tasse grande amàbilidade e se dispusesse a 
examinar, caso a caso, as reivindicações 
setoriais que, somadas, perturbam o de
sempenho da economia brasileira. 

Na verdade, tudo leva a crer que o pen
samento do chefe de Estado de fato se volta 
para a negação da validade dos princípios 
da economia de mercado, atraído pelos 
"mais pobres": Aliás, seria o caso de verifi
car até que ponto a passagem pelo Pacaem
bu, onde as emissoras de televisão puderam 
transmitir ao vivo o emocionado discurso 
presidencial, não foi planejada para dar-se 
antes do descontraído churrasco de ítatiba, 
sem imagens ao vivo e sem registro, para a 
História — salvo o feito por aqueles que 
têm a obrigação funcional de anotar as 
coisas. 

Apenas o intuito de fazer a concentra
ção de favelados preceder o churrasco dos 
empresários pode explicar a coincidência 
das manifestações. Talvez o sr. José Sarney 
necessitasse deixar marcado que sua opção 
foi e é pelos pobres, pelos que o aplaudem 
ao receber um sanduíche e um copo de leite 
e o ouvem elogiar a paciência com que so
frem, pois não são especuladores. Ora, é a 
possibilidade, que aventamos, de uma coi
sa ter sido planejada para acontecer antes 
da outra que nos preocupa. E há razão para 
isso, na medida em que o espetáculo do 
Pacaembu — montado pelas esquerdas do 
PMDB ligadas ao MR-8, aos PCs e ao PT — 
teve alvo certo e serviu para demonstrar 
que o populismo ainda é a forma de política 
em que o chefe de Estado se sente mais à 
vontade, podendo até manifestar sem ne
nhuma restrição mental o antagonismo que 
o opõe aos ricos, aos especuladores, vale 
dizer, por extensão, aos empresários. 

Espanta que se ensaie a volta ao getu-
lismo dos piores momentos no instante em 
que a recuperação da economia da Nação ; 

depende de todos terem confiança na poli- , 
tica.do governo. Ora^que confiança se po
derá ter num governo cujo chefe timbra em 'i 
dizer, a todo momento, que os "que vivem 
da especulação" são impacientes, impedin
do — é o que se depreende — que a política 
de opção pelos pobres seja levada avante? 
Que confiança pode merecer um Executivo 
cujo chefe lança mão de recursos que se 
supunham ultrapassados, porque recen
dem a fascismo, para convencer aqueles 
que o ouvem de que o governo federal pen
sa neles? 

Esse é o aspecto para o qual se deve | 
atentar — a necessidade que tem o sr. José | 
Sarney de afirmar-se defensor dos pobres 
contra os especuladores em sentido amplís
simo; em dizer que esses últimos não têm 
paciência porque nunca conheceram a po
breza. Quando se associa essa quase com-1 
pulsão à afirmação de que o Plano Cruzado 
vai voltar — isto é, haverá de novo congelar 
mento da economia ^-, pergunta-se, com 
justa razão, o que foi fazer o presidente da 
República em ítatiba, senão cumprir pn> 
grama social, que teve seus aspectos políti--. 
cos, na medida em que se encerrou domin
go em propriedade do governador do Es
tado? 

É possível que muitos empresários se 
tenham deixado impressionar pela afabili-
dade do chefe do governo e,a partir dela, 
tenham chegado à conclusão de que conse
guiram sensibilizar o sr. José Sarney para ; 
os delicados problemas com que se defron
ta a economia brasileira. Seria melhor, no 
entanto, atentar para o seguinte: o homem * 
de governo que primeiro faz questão de 
adular os pobres, opondo-os aos "especula
dores", e depois insiste em dizer aos empre
sários que a época do laissez^faire passou, é . 
impermeável aos argumentos dos defenso- j 
res da economia de mercado e aos daqueles i 
que só vêem saída para a crise em profunda 
mudança institucional e das estruturas ad-| 
ministrativas do País. 


