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Folha de São Paulo 

Constituinte será saída" 

!i 

crise econômica é suas conseqüências' 

I
-«wllticas constituiu tema de intensos debates ' 

t&ontem, no Congresso. Enquanto o 'senador -
^©Evlláslo Vieira (PP-SC)-defendeu o esta

belecimento de um pacto social para acabar 
com o impasse econômico, o senador Roberto 
Saturnino (PMDB-RJ), garantiu que "vamos 
chegar à Constituinte pela Inflação" e o se
nador Henrique Santilo (PMDB-GO) exigiu 

.profundas alterações nas relações entre em
presários e trabalhadores. 

EvUásio Vieira clamou por um pacto que 
reüna partidos políticos, Igreja, sindicatos, 
empresários e multinacionais para resolver a 
crise, devido ao que classificou de lnoperân-
' ia e falta de credibilidade dos atuais gover- > 

_ _iantes. • • ' . 
f*v Entende EvUásio Vieira que, para a 
<J-«oluçâo do problema, necessário se faz a 
/SHdeflniçáo de prioridades, dentre as quais des-

. (^iitacou a educação, voltada para a obtenção de 
'resultados a médio prazo, corriglndo-se as 

lisparidades regionais que, no seu modo de ' 
ntender, são, em sua essência, de origem 
ültural; austeridade e confiança nos gover

nantes; reversão no sistema de transportes; 
reorientaçáo do perfil Industrial, asseguran-

xAhúo a produção de bens populares; reforma 
prtributaria; e pesquisa tecnológica prórpria do 
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CONSTITUINTE 
, "Não tenho dúvida de que vamos chegar â 

^Constituinte pela Inflação. O governo tem de 

£construir uma nova base política e por isso 
jvai ter de ceder em relação a alguns pontos 
[fundamentais" — declarou o senador Rober-, 

• vto Saturnino.' ^ • x 

Para o senador, a taxa de 8,4% registrada 
1 no mês de Julho vai se repetir e o processo in-

flaclonário vai até se acelerar, razão pela ' 
qual o governo será forçado a abandonar "as 
formulas econômicas especificas da tecnc-
cracia em favor de uma salda política, no 
caso a Constituinte". 
' "A essa altura não1:adianta discutir a ori
gem da-inflação, mas'sim, a quem cabe 
pagar pelo seu combate (...) O governo tem 
que decidir politicamente em cima de quem 
vai recair esse esforço e, para mim, deve ser 
a camada de cima — os 50 mil beneficiários 

mais diretos desse modelo" — disse, defen-: 
dendó 'uma reforma. tributária que "tire 
dinheiro dessa gente'"— especialmente dos 
especuladores. 

"CREDIBILIDADE . ' ' .. 
Se a marcha da Inflação continuar no ritmo 

atual; até o final da administração Figueiredo 
ela terá subido em cerca de cinco mil por cen
to em todo o seu goveno — previu ontem, da 
tribuna, o senador Luiz Cavalcante (PDS-
AL), manifestando a convicção de que, em 
face desse quadro,- a credibilidade gover
namental fica seriamente afetada, deixando 
seqüelas para o desempenho político do PDS/ 

' O representante de Alagoas discordou do, 
senador Evelásio Vieira, segundo o qual o 
PDS não é prejudicado pela política infla-
clonária, já que o governo sempre ganha as 
eleições ou as adia, com leis casuisticas. Dis
se que a tarefa dos políticos é apresentar 
saldas políticas, cabendo aos técnicos e es
pecialistas o dever de encontrar o caminho 
para superar uma inflação que atinge a to
dos, indiscriminadamente. E confessou-se 
um prorroga clonista dos mandatos. 

"SAÍDA Ê A MORATÓRIA" 
Para o presidente da Comissão de Eco

nomia da Câmara, Ralph Blasl, o Brasil terá 
de recorrer á moratória; proibir a remessa 
de lucros e exigir que esses mesmos lucros 
sejam reinvestidos no Pais durante algum 
tempo — "10 anos, por exemplo" — e. Inter
namente, voltar-se para uma política desen-
volvlmentista e não recessiva; ser mais 
coerente na sua política econômica e não an
dar em ziguezague e adotar, o racionamento 
de gasolina.-

Salientou Ralph Biasi que o pais vive todo 
um quadro de moratória pela "incompetên
cia imperdoável" dos responsáveis pela 
política econômica e que as decisões conti
nuam a privilegiar camadas beneficiárias do 
modelo e a estimular o supérfluo. Critica as 
altas constantes dos preços da gasolina, ob
servando que a medida mais ajustada às 
necessidades e á realidade do Pais seria o 
racionamento. ' i 

(O noticiário econômico referente â'in-1 
flaçáo está na página 12. 
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