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Os ex-deputados esta-
duais Felipe Néri, João Fer-
raz e João Navarro, com o
jornalista Francisco Sthe-
ling (em primeiro plano).
Sem data (os três parlamen-
tares tiveram mandatos em
comum, no período 1983-
1987). À esquerda, o ex-
deputado Lourival Brasil.

Questão de Ordem

O ano novo e as velhas esperanças
Passagem de ano com sabor de continuação é a grande novidade

LEONARDO II. NORONHA

O ano de 95 começa ao ritmo de
bossa nova. A atmosfera desanuviada
deste 94 de pouca chuva guarda ainda um
cheirinho de pão de queijo e sossego e a
alma lavada da saudade do Maestro Tom
Jobim.

Agora é rezar e pisar com o pé
direito para que o "Passarim" levante
vôo e, com ele, nosso sonho brasileiro de
ser feliz.

Claro que felicidade é estado de
espírito; é conceito de pouco consenso,
prenhe de subjetividade e da cor de burro
fugido. Depende menos do sucesso da
política econômica que da disposição ou
das vicissitudes pessoais. De todo modo,
assim na terra como no céu, às vezes
ocorre uma conjunção astral ou de bons
astrais.

A julgar pelas manchetes, estamos
num desses momen-
tos iluminados - os
holofotes da mídia	A feIicidad
ajudam - em que a	pouco cor
sinistrose cede passo	subjetividac
a uma vontade coleti-	 burrva de dar certo.

Pode-se dizer
que isso vem de lon-
ge, que a profissão esperança e a utopia
do gigante adormecido renascem sempre
nesse intervalo diáfano entre Natal e car-
naval, quando mesmo os engravatados
têm a certeza tropical de que estamos de
férias. Mas há algo novo nesse céu de
brigadeiro.

Reedição dos anos JK, sob a batuta

do "paulistério"? Sei lá. Não me parece
que anos dourados combinem muito com
salário mínimo (inclusive o de 100 dóla-
res), crianças de rua, violência urbana...
Além disso, FHC faz mais o gênero Tan-
credodo que Juscelino. se
bem que o Plano Real te-
nha demonstrado de cer-
to modo, a capacidade do
presidente de reunir, em
boa medida a habilidade
de negociar e a ousadia de
criar.

Inflação em queda,
moeda forte, o comércio	1vendendo como nunca. Há
razões para comemorar
esse apagar das luzes do
governo lowprofile de Ita-
mar Franco, que não mergulha o País na
escuridão de anos passados. Tem-se a
sensação generalizada de continuidade e
rumo e, talvez, resida nisso a novidade

dessa passagem de
ano e de faixa pre-

conceito de	sidencial.
enso, muita	O povo dá
e tem cor de mostras de haver,

fugido	afinal, aprendido
que a mudança pla-

_____________ nejada e gradual
quebra menos lou-

ça e demanda menos consertos; que ad-
ministrar é um exercício de paciência e
obstinação; que não se constrói sobre
terra arrasada, uma ação vale mais do
que mil palavras e a economia não com-
porta milagres. A noção de responsabili-
dade do povo brasileiro por seu próprio
destino é  melhor augúrio de um feliz 95!

Velhos tempos


