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Nacionalismo de farsa 
UARA UM país que gastou no 

ano passado US$ 4,1 bi
lhões em importação de petróleo 
e derivados, é vital buscar a au-
to-suficiência nessa fonte ainda 
indispensável de energia. É bus
cá-la com tenacidade, abstendo-
se de protelações injustificadas: 
dependência econômica prolon
gada é soberania sacrificada. 

JTOI FARÁ tentar pelo menos 
reduzir essa dependência 

que o Governo Geisel recorreu 
ao instrumento jurídico dos con
tratos administrativos com cláu
sula de risco. Foi a fórmula en
contrada para não lesar o 
monopólio estatal e intensificar a 
busca no subsolo brasileiro, ser-
vindo-se a Petrobrás dos recur
sos técnicos, operacionais e fi
nanceiros de empresas privadas, 
nacionais e estrangeiras, e con-
dicionando-se qualquer paga
mento à descoberta de jazidas. 

A NECESSIDADE de tais con
tratos tornou-se premente, 

depois da experiência dos cho
ques do petróleo. E é ainda pa
tente, no nível atual das ex
plorações: mais de 50% das 
bacias sedimentares brasileiras 
se encontram sem qualquer ativi
dade exploratória. Seria, pois, 
exercício às avessas do monopó
lio estatal mantê-las intàtas, no 
aguardo de acumular o Brasil re
cursos próprios e enquanto vai 
comprometendo, com a compra 
de petróleo e derivados, 27% de 
suas necessidades de importa
ção — é o percentual do ano 
passado, período atípico pela 
inibição das importações. 

'TUDO isso é muito claro, para 
quem se guia pela razão e 

não admite interesse algum a 
prevalecer sobre o interesse na
cional. E não se vê o que lhe 
possa opor o nacionalista por 
convicção, quem não avilta o 
nacionalismo em peça de jogo 
demagógico. 

QÓ NÃO convenceu, faz cerca 
de três meses, os parlamen

tares da Frente Nacionalista, ao 
cabo de seis horas de uma ex
posição, irretocável pela limpi-
dez e irretorquívei pela solidez, 
do Presidente da Petrobrás, Ozi-
res Silva, sobre os contratos de 
risco e especificamente sobre as 
negociações então bem avança
das entre a estatal e a Texaco, 
èm torno da área de exploração 
na Ilha de Marajó — onde agora 
as perfurações revelam a presen
ça, e presença promissora, de hi-
drocarbonetos. Não a conven
ceu, nem a poderia convencer, já 
que não fora com dados que a 
Frente firmara opinião: o depoi
mento do Presidente Ozires Silva 
corria e na Mesa diretora já esta
va um documento, assinado pe
los parlamentares presentes e 
outros, a favor da proibição dos 
contratos de risco. 

(~]OM TAL prova corrida de má-
fé, o voto na Constituinte, 

banindo de vez os contratos de 
risco, foi uma questão de perse
verança: a perseverança no erro 
consciente. Só que agora cabe 
uma pergunta e um desafio: co
mo se irá ressarcir o interesse 
nacional lesado, na hipótese viá

vel de se revelar comercialmente 
produtora a área de Marajó? 

NÃ< \0 SE despiste a responsa
bilidade, com o expediente 

proposto por alguns parlamenta
res nacionalistas: rasgar os con
tratos de risco e abocanhar as 
descobertas da Pecten, na Bacia 
Santista, ou o que houver na 
área contratada com a Texaco, 
em Marajó. Teria sido acertado 
adquirir parte do contrato, quan
do a empresa americana desejou 
cedê-la — o que só não ocorreu 
porque o Ministro das Minas e 
Energia, com excesso de cautela 
política, decidiu submeter a 
questão ao Congresso. Ao que 
parece, foi esperteza que custou 
caro ao País. 

REPETE-SE uma história que ja
mais faria honra a brios na

cionalistas. No século passado, 
humilhou-se um D. João VI, for
çado a jurar, no Rio e antes 
da volta para Portugal, a Consti
tuição que ainda não existia. 
Agora, obrigou-se a Petrobrás, 
delegada da soberania nacional 
no monopólio do, petróleo, a se 
submeter a decisões que a Cons
tituinte ainda estava por tompr e 
que até hoje não são definiti
vas. 

Q QUE teria feito a Petrobrás, 
outrora símbolo e investi

mento de todo o nacionalismo 
brasileiro, para merecer esse vo
to de desconfiança da Consti
tuinte? Se nada fez, é hora de 
tirar a máscara nacionalista e 
de encerrar a farsa populista. 
O prejuízo já foi longe demais. 


