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FÓRMULAS MÁGICAS

O majoritário grupo dos deputados federais que elegeu Cunha, os depufedes na expressão do
Stanislaw, quer aumentar despesas, reduzir impostos e equilibrar as contas governamentais. Bem, a Presidenta,
assumindo suas próprias limitações, enviou-lhes uma proposta orçamentária desequilibrada afim de que eles
indiquem a fórmula do equilíbrio que só eles mesmos devem conhecer.
Mas não é o Brasil que está precisando de uma fórmula mágica. O Brasil tem vias mais realistas a
percorrer. Pode reduzir o número de ministérios e, principalmente, o de cargos em comissão, não tanto por
motivos orçamentários mas seguindo razões políticas muito importantes, de imagem e confiança junto ao público.
O Brasil não precisa mais de um grande ajuste fiscal porque a trama do impeachment foi desfeita; mas pode
elevar os impostos diretos, muito baixos, sobre a renda e o patrimônio dos seus bilionários. Recebi esta semana
um e-mail interessante e impressionante, dando conta do incrível potencial de riqueza e ostentação existente em
São Paulo. O Brasil pode processar a retomada dos investimentos em infraestrutura, em petróleo e energia
elétrica, cuidando de orientar a compra de equipamentos para a indústria nacional; o Brasil pode baixar a taxa de
juros sufocante e exportar mais com a taxa de câmbio mais real; o Brasil, enfim, vai ter um ano duro de enfrentar
até o final de 2016, mas não está, nem de longe, num beco sem saída, nem na dependência de fórmulas mágicas.
Não penso, também, que a economia mundial, no seu esquema capitalista globalizado, esteja definitivamente condenada. As crises da envergadura desta que está enfrentando são mesmo de longa duração e
exigem, para sua superação, iniciativas políticas ousadas que deverão surgir e abrir um novo ciclo. Só que este
novo terá de ser bem limitado no que tange ao crescimento, por imposição de condicionamentos preservacionistas
e distributivistas impreteríveis. A voz de maior densidade no mundo de hoje é, sem dúvida, a do Papa Francisco,
que indica aos líderes políticos de todos os cantos a direção da saída do cerco.
A ameaça mais grave parece se abater sobre a Europa, com a dimensão tsunâmica da invasão afromuçulmana, que extravasa os países mediterrâneos e já atinge o coração do Império Alemão, no momento
complicado em que se encontra, sob a pressão de rebeliões de províncias mais fracas. O mundo teme a resposta
da tradição prussiana, e o Trabalhismo inglês é sempre uma esperança.
Potencialmente menos ameaçador, existe também o assédio da miséria mexicocentroamericana e
caribenha ao redor das fronteiras norteamericanas. E lá também, no miolo do Império, cresce uma direita radical
medonha.
Há partes importantes do mundo, entretanto, que convivem com a crise geral mas não estão angustiadas sob perspectivas calamitosas: a América do Sul sofre com a tensão política do Brasil e com a derrocada da
Venezuela junto com os preços do petróleo, mas não mostra sinais de advertência em relação à onda de golpes
do passado. E a Ásia, o imenso continente parado na História durante um longo tempo, continua em progressão
ascendente apesar da redução do dinamismo chinês.
Não há fórmulas mágicas em política. Há o tempo de maturação das crises, que requer bom senso e
crença no futuro. O Brasil tem que prosseguir na tormentosa luta contra a corrupção, sustentando, como puder, a
atividade econômica. Num clima pesado de incertezas, em que todo dia circulam notícias desconstrutivas do governo e do País, não dá para confiar na iniciativa privada, que se liga na mídia. O Estado tem que manter o nível
de investimento e demonstrar confiança. A crer nas manchetes diárias da mídia, o Brasil há muito já estaria falido.
Não vai falir, mas só a iniciativa positiva do Estado pode romper este cerco derrotista.
Finalizo lamentando, com enorme pesar, a perda de um amigo de muita grandeza, escritor e historiador de talento, venerado no Rio, querido no Casa Grande, o grande Joel Rufino dos Santos.
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