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Medidas saneadoras 
ameaçam presidente 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Na parte reservada, fechada à im-
i prensa, dá reunião ministerial de on-
I tem, o presidente José Samey abriu o 
1 jogo. Falou duro. Mesmo na presença 

de Ulysses Guimarães, que a tudo ou
viu calado, queixou-se de que nos últi
mos três anos, por causa da política, 
não fez o governo que pretendia. De 

| agora em diante será diferente. Apro-
i vèitarâ o tempo que lhe resta, conflan-
• do emvertnanecer dois anos noPalâ-
f cio derPlanalto, para medidas efetl-
\ vãmente saneadoras na economia. 
í Medidas que, em seu entender, serão 
: impopulares, adotadas peia nova du-
: pia de. comandantes económicos, 
j Maílson Nóbrega, da Fazenda, e João 
•• Batista de Abreu, do Planejamento. 
| Pelo que se sabe, entre essas medias 
: situam-se o aumento de impostos para 
' a faixa populacional melhor aqui-
i n/toada e o fim de todos os subsídios, o 
que acarretará aumentos no custo de 

>vida. 
\"' Um dos ministros presentes lem-
I orou o risco de essas iniciativas serem 

tomadas num ano de eleição, já que 
í: em novembro serão escolhidos os no-
: vos prefeitos e vereadores em todo o 
País, más o presidente rebateu de 
pronto. Disse considerar sua vida 
eleitoral encerrada. Não abandonará 

- a política, pois isSó é impossível a um 
político, mas jamais disputará elel-

"• ções.Está decidido a seguir os cami-
• nhos ditados pela lógica e pelas ne-
• cessidades. Até porque eleição tere-
j mos todos os anos, de agora em dian-
• te. Para prefeito e vereador em no-
! vembro, caso a Assembleia Nacional 

Constituinte fixe. em cinco anos o seu 
j mandato, o que determinará eleições 

presidenciais em 1989. E eleições ge
rais para o Congresso, para as assem
bleias e para 08 governos estaduais, 
em 1990. 

Há,„porém, um problema que ne
nhum ministro quis levantar, ou não 
se lembrou Be as medidas impopula
res vierem de pronto, dentro de pou
cas semanas, não deixarão de influir 
nos trabalhos da Assembleia Nacio
nal Constituinte. A emenda dos cinco 
anos já esteve melhor do que está, em 
termos de perspectivas de aprovação. 

'. Aumento de impostos, fim de subsí
dios e sucedâneos, mesmo explicáveis 
ou até justificáveis, segundo a ótica 
do governo, com toda certeza determi
narão réações políticas. Quantos dos 
signatários da emenda encontrarão, 

; nelas, o pretexto para voltar atrás e 
acoplar-se ao sentimento nacional, 
votando nos quatro anos? A pergunta 
que se faz é se o presidente estaria 
disposto a isso — a entregar um ano 
de mandato, depois de tanto esforço e 
de tanto fjsiologismo praticado em 
seu nome, por alguns de seus minis
tros. Até prova contrária, d determi
nação deBarney parece imutável: en-

' ftentar oi riscos políticos para passar 
á História^ mesma permanecendo só 
quatro anos, coma quem fez o que pre
cisava ser feito, , 
' Da reunião destaca-se também á 
decisão adotada pelo presidente de 
fazer vista grossa aos trabalhos cons
tituintes ede governar sem cuidar das 
mais do que prováveis alterações que 
deputados e senadores Imporão as es
truturas nacionais, especialmente no 
campo éconõmicpç A unificação dos 
orçamentos e a transferência do Exe
cutivo para o Legislativo de vasta 
parcela de poder representam uma 
antecipação das novas regras que a 
Assembleia Nacional Constituinte 
certamente definirá até meados do 
ano. 

As despesas públicas passam a 
depender do Congresso, que além de 
aprovar o orçamento unificado terá a 
seu cargo aprovar,ou não qualquer 
aumento de gastos da máquina admi
nistrativa federal Controlar, fiscali
zar e gerar despesas, como disse o 
presidente, fica sendo atribuição par
lamentar. O governo não criará mais 
programas e gastos novos sem que se
jam aprovados pela Câmara e o Be-
nado. 

Trata-se, ao menos no papel, de 
mutação fundamental, pois desde o 
Ato Institucional n° 1, de abril de 1964, 
o Congresso estava marginalizado, 
proibido até de apresentar projetos 
que implicassem aumento dê despe
sas. Agora é o contrário: o Executivo 
não decide mais, ou seja, não gasta 
mais, sem que o Legislativo se pro
nuncie. • • • : < • ' • 

É evidente que nos capítulos do 
sistema tributário, do Poder Legislati
vo e da ordem económica, a Consti
tuinte fixará o mesmo princípio! Em 
todos os anteprojetos e projetos $ròs 
duzidos desde 1° de fevereiro do^àfiO 
passado caracteriza-se essa preociíí 
pação, valendonotar que Saméy,9r&tt 
feriu naò esperar. Slgnificao qwSg0fr 
sa autolimitação das prerrogdWoái 
do governo? artsin-

Primeiro, que o presidente dd»R& 
pública seguiu os conselhos do tfon* 
sultor-geral, Saulo Ramos, para quem" 
o Executivo é um poder autonòmef 
constituído e independente da Córtsíi' 
ttíinte. Como consequência qWèsâ 
Constituinte carece daquela condição 
por ela pretendida, de soberania pVet 
na e absoluta. O governo não apenas 
governa enquanto a Constituinte 
constitui, mas determina rumog&tfúk 
ca diretrizes paralelas. No caso,~acfc 
piam-se os interesses de lá e/d#§dbk 
mas o fundamental é que, mesm&iseià 
essa confluência de opiniões, Satney 
parece disposto a fazer o qué* íHenffi 
deua ser feito. Foi assim, doisthesi&s 
atras, na questão especificada réfot* 
ma agrária, quando o Palácio d&PUfc 
nalto baixou uma série de decretas, 
proibindo desapropriações de péqti& 
nas e até médias propriedades," Sèft' 
cuidar do rumo dos debates a réspèv-
to, na Constituinte. s È§ 

Agora, trata-se de uma deSís&ò 
genérica, maior e mais importante, 
que também é adotada semfazer:cpM 
da redução da nova Carta. çónit?-
nuando as coisas como parece qxfe 
vão, ninguém garante que numWdm 
próximas Iniciativas do presláè\íe, 
agora Iniciando nova fase de setffija-
verno, não surjam conflitos de profun
didade. É claro que Sarneyprecaiiffy 
respeitar e cumprir a Constítuiyàb. 
quando for promulgada. Isso efcgèm 
repetido com frequência. Mas ffem-
vidos de mercador e dá a impressão 
de querer conduzir a caravanêypgr 
caminhos específicos, enquant$3iãif 
chegar a hora, ainda desconhecida, 
da promulgação. l*'n. 

Outro aspecto a ressaltar dqréfl? 
nião de ontem: a tentativa refWt^t 
pelo próprio Barney de não contempo
rizar com a corrupção. Naparterfaérf 
vada do encontro o tema foi amplia
do, com o alinhamento, por vár&srílk 
nistros, das dificuldades de le&rjh 
cabo aquilo que o presidente definiu 
na parte aberta â imprensa. E najfpâp 
apenas interesses políticos que''bW-
tam umaação mais efettva doifâbfr-
no.É, para muitos, a falta de meWnB-
mos e de Instrumentos para pronmMr 
a punição dos responsáveis. ^ r; 

O ministro da Justiça e o proçuray 
dor-geral da República sentem^se dg 
mãos atadas, ainda que, como.oUBÍr 
ram, devam ter presente que aojPxer 
cutlvo basta cumprir o seudeverjapu-
rar e denunciar, sem maiores consldft 
rações ao fato de que, posteriormente 
o Judiciário costuma inocentar e sol
tar. O governo não julga, age. 4çr§-
sença do presidente do Suprem* Tifo 
bunal Federal, na reunião, foi s{gÀi$-
cativa. O ministro Rafael Mey§r-, ã# 
estava como chefe de um podeiMedi-
narlamente acusado de inaçap gjtnft-
perânda, mas terá deixado claro Que 
a Justiça pouco interessam efeifas á$ 
ordem política. Para punir dey^mjr 
nada pessoa acusada de corrugç&p 
são necessárias provas concretasjnãjp 
podendo os magistrados decidifrPQT 
Indícios nem atuar conforme a paz dp 
povo. O ponto de vista de 8arney,não 
conflito com esse, mas, para eleíte^o 
Executivo ocupar seus espaços, se.rá& 
suficiente apurar e denunciar, gjeto-
nar o Judiciário. * ; st jt 

Formal na primeira parte, ttênaa 
na segunda, a reunião poderá tetvait; 
sequências, se o presidente se dectófar, 
mesmo, a ser Inflexível empoar 
adiante suas determinações. Manifes
tou confiança na lealdade dosmlniir 
tros, algo Incomum, ainda mais guan
do feito em público, pois lealdade, afi
nal, é fator Inerente à condição de 
ministro, prescindível de ser referido. 
Foi de caso pensado que asslmjez^ 
porque exortou os ministros auma 
absoluta vigilância sobre o cumpri
mento das novas diretrizes e a afastar 
os subordinados que não as cuinpti' 
rem. Traduzindo, Isso quer dizer que 
também serão afastados os ministros 
descumpridores de suas determina
ções. Be virão consequências, é-sutra 
história. ,r I 


