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Sarney busca com plano 
económico apoio no 
^ BRASÍLIA — 0 presidente José 
iSarney terá, nos próximos dias, um encon
t r o com o presidente nacional do PFL, 
Jsenador Marco Maciel, que lidera os dissi
dentes do partido. A estratégia do gover
no é reconduzir o senador e ex-chefe do 
Gabinete Civil de Sarney à maioria parla
mentar que dá apoio ao Planalto. Para 
tanto, Sarney já dispõe de um bom cha

f a r i z : projeto económico elaborado pelo 
-̂ Èx-ministro e agora pefelista Mário Henri-
íque Simonsen, que foi entregue ao presi
dente da República pelo próprio senador. 

V, Segundo pefelistas ligados ao Planal
t o , a volta de Maciel ao rebanho governis-
*ta é uma exigência para que a transição se 
encerre pacificamente e uma tática para 

jsolar e neutralizar eventuais dissidências 
,,ao partido. Se isso for obtido, estará dado 
tpn grande passo para a recomposição de 
*ttma nova coligação de partidos para 
-apoiar o governo, da qual deverão tam
b é m fazer parte o PDS, o PTB e o PDC, 
Ngomo prevêem os deputados Roberto Car
doso Alves (PMDB-SP), José Lourenço 

ífPFL-BA) e Luiz Eduardo Magalhães 
$PFL-BA). 

I M a n o b r a — Maciel já discutiu o 
Convite para o encontro com Sarney, que 
-;íoi feito há dez dias, com os dissidentes do 
ÍPFL, como os deputados Saulo Queiroz, 

Lúcio Alcântara e Jaime Santana e os 
senadores Carlos Chiarelli, Jorge Bor-
nhausen e Agripino Maia. Os dissidentes 
lhe disseram que, como presidente nacio
nal de um partido, não deveria se recusar 
a uma convocação do presidente da Repú
blica. No entanto, acrescentaram que na
da esperavam de concreto da nova ofensi
va política de Sarney. O deputado Saulo 
Queiroz chegou a dizer ao senador que 
tudo não passa de uma nova manobra do 
Planalto para dar tempo ao presidente, 
ainda interessado na votação do título das 
Disposições Transitórias do projeto de 
Constituição, que deverá consolidar o seu 
mandato de cinco anos. Segundo Saulo, 
depois disso, Sarney voltará a se queixar 
da falta de apoio dos partidos ao seu 
governo. 

Por sua vez, os pemedebistas do Cen
tro Democrático, através dos coordenado
res de bancadas, começaram a analisar os 
resultados das convenções municipais do 
partido, realizadas na semana passada. 
Querem saber com quantos diretórios mu
nicipais contam. Preparando-se para 
disputar a direção nacional do partido na 
convenção marcada para junho, querem 
ter também saber quantos delegados con
seguirão obter nas convenções regionais, 
que se ralizarão em maio. 

Proposta irá a dissidentes 
Depois de consultar as principais 

lideranças do PFL, o presidente do 
partido, senador Marco Maciel, deci
diu conversar com o presidente José 
Sarney sobre uma reaproximação en
tre a cúpula liberal e o Palácio do 
Planalto. Entretanto, Maciel ressal
vou sua posição pessoal — "de equi-
distância nas relações com o gover
no" — e advertiu que nâo assumirá 
qualquer compromisso com Sarney 
antes de consultar não só o partido, 
"mas sobretudo os que têm ficado 
solidários com minhas posições". Ou 
çeja: vai levar a proposta de Sarney, 
tjualquer que seja ela, "sobretudo" 
aos dissidentes que romperam com o 
governo 

Os contatos entre Maciel e Sar
ney praticamente se interromperam 
entre novembro do ano passado e 
rjiarço deste ano, quando eles tiveram 
'um jantar no Palácio da Alvorada, e 
o presidente da República acenou 

sa desta semana será mais um capítu
lo da reaproximação, que pode ou 
não se concretizar. 

"Todos nos empenhamos no êxi
to da transição política. Agora, não 
acho necessário para isso restabelecer 
a Aliança Democrática (com o 
PMDB). Se é para apoiar apenas o 
governo, e não a transição, o presi
dente deve estabelecer uma aliança 
governista com base nos partidos e 
parlamentares solidários com as suas 
posições e o seu programa", disse 
Maciel. 

Em almoço com as principais li
deranças do PFL, ontem, em sua 
casa, Maciel decidiu não só ir ao 
palácio conversar com Sarney mas 
anunciar publicamente o encontro, 
"para evitar interpretações e conclu
sões precipitadas", como disse o 
deputado Saulo Queiroz (MT), pre
sente ao almoço. Segundo outro 
deputado pefelista, Lúcio Alcântara 
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Mrtnírio pediu lousa para explicar com equações sua tese 

Jirmirio diz 
que Executivo e Legislativo devem se harmonizar 

O empresário António Ermírio de 
Moares disse que resolveu apoiar os cinco 
anos de mandato para Sarney e o sistema 
presidencialista — teses vitoriosas na 
Constituinte — depois do encontro que 
teve com os ministros da Marinha, Henri
que Sabóia, e do Exército, Leônidas Pires' 
Gonçalves. "Testemunhei pessoalmente 
as pressões militares. De maneira clara e 
respeitável, estes ministros mostraram seu 
ponto de vista pelos cinco anos e presiden
cialismo. As áreas militares gostariam de 
ver estas teses aprovadas e quem passou 
pelo golpe de 64 sabe o que isto significa", 
declarou. 

A informação confirma reportagem 
do JORNAL DO BRASIL, publicada 
dois dias após a votação na Constituinte 
— dia 24 de março, quinta-feira —, com 
manchete ria primeira página: "Consti
tuinte votou sob temor de golpe". A 
reportagem dizia que uma nota conjunta, 
assinada pelos três ministros militares e 

que vm militar pressionar 
Depois de afirmar que "os 21 anos de 

autoritarismo não deixaram o Brasil em 
boa situação", António Ermírio se disse 
muito preocupado com o momento políti
co, diante de uma ameaça militar: "Não 
tenho dúvidas de que hoje haveria derra
mamento de sangue e precisamos evitar 
isso". Recepcionado por 500 empresários, 
na Associação Comercial do Rio, o em
presário paulista, presidente do grupo 
Votorantim, voltou a negar que pretenda 
se candidatar à Presidência da República: 
"Se depender de mim não me candidato, 
mas o futuro não pertence a nós". 

A certa altura, o empresário pediu 
uma lousa para demonstrar através de 
esquações que os poderes Legislativo e 
Executivo precisam agir em sintonia para 
livrar o país da crise. Ao receber o resulta
do da pesquisa mensal feita pela Associa
ção Comercial entre os empresários, com 
uma preferência de 63% por seu nome, 
António Ermírio disse que se sentia "hon
rado" com o "clima de entusiasmo"e 
prometeu "refletir sobre o assunto", em 
casa. 

Segundo ele, o governo não tem outra 
saída a não ser procurar os pequenos 
partidos para compor um bloco de susten
tação parlamentar, devido à falta de apoio 
de setores do PMDB e PFL. 

Receita para sair da crise 
A seguir, alguns trechos do pronun

ciamento de António Ermírio na Asso
ciação Comercial do Rio: 
D "Um país que gasta mais do que 
arrecada tem pouca chance de se tornar 
uma nação. Nosso governo é enorme, 
caro e ineficiente. Exatamente na hora 
em que precisamos de um governo pe
queno, barato e eficiente. Não é possível 
continuarmos com pessoas 'e órgãos 
cuidando dos mesmos assunto^ — e pior 
ainda — impedindo que os problemas se 
resolvam. Esta é, sem dúvida, uma doen
ça própria da máquina governamental. 
Qual é a empresa privada quê permite a 
coexistência de pessoas com mesma fun
ção e todas bloqueando soluções?" ' 
D "O que impede o enxugamento da 
burocracia governamental que sabida
mente, em boa parte, vive criando difi
culdades para vender facilidades? Qual é 
a causa de tanta ineficiência e tamanha 
impunidade? A raiz de tudo isso é de 
natureza moral. Falência moraté doença 
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fatal e bem mais séria" do que falência 
económica." * ! 

D "O desânimo das ruas não é infundai 
do. O povo está ficando marcado •pela' 
conduta da permissividade e do esbanja-4 

mento daqueles que só se lembram d^ 
seus problemas de quatro em quatro, 
anos. Esse é o desânimo que surge "dos 
fatos noticiados pela imprensa sobre des* 
mandos, corrupção, CPIs, e agoraj, atei. 
inquéritos policiais envolvendo gover^ 
nantes e ex-governantes." 
D "Até na área política, vemos o des-1 

pontar de uma certa estabilidade córh a* 
definição do regrnie e do mandato doj 
presidente. O qúe falta, é controlar * 
inflação e reanimar os investimentos.» 
Nunca tivemos uma conjugação de fato-* 
res tão favorável para realizar a necçssá-, 
ria cirurgia. Falta-nos apenas que cirurT 
gião e paciente entrem num acordo sobre. 
a credibilidade de um e a tolerância dé 
outro. Mas é urgente sairmos dessa crise; 
moral que solapa a^onflanca." í { , 
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