
Presidente espera 
para fazer ajustes 
BRASÍLIA — Os ajustes que o Go

verno planeja efetuar na economia 
estão por trás da ofensiva do Presi
dente José Sarney junto à classe po
lítica por uma rápida definição da 
duração do seu mandato. Segundo 
fontes próximas ao Presidente, ele 
está convencido de que é necesário 
aumentar o saldo da balança comer
cial, estacionado na faixa dos US$ 
150 milhões, mas sabe que para au
mentar as exportações terá de ado-
tar medidas que classifica de "auste
ras" no plano interno. 

Como não espera contar com apoio 
popular para essas medidas, Sarney 
busca apressar a definição do man
dato, através de um amplo entendi
mento político. O Presidente, segun
do as mesmas fontes, acha que o 
Governo não pode ficar imobilizado 
por um confronto permanente com a 
Assembleia Nacional Constituinte, o 
que inevitavelmente acabaria por 
ocorrer enquanto a questão do man
dato estivesse em suspenso. 

O mesmo problema, por sinal, foi 
enfrentado na Constituinte de 1946. 
Alertado pelo Senador Octávio Man-
gabeira de que a pendência sobre 
seu mandato acabaria por polarizar 
os debates da Assembleia, o Presi
dente Eurico Gaspar Dutra preferiu _ 
ele mesmo propor a redução de sua 
gestão, de seis para cinco anos. 

A expectativa do Palácio do Pia- >l< 
nalto é a de que a Constituinte defi- -
na o mandato de Sarney por um pe
ríodo de cinco anos. Não causam 
muita apreensão as declarações de 
algumas lideranças do PMDB que 
pregam a fixação de quatro anos. O 
Presidente, por exemplo, tem a infor
mação de que o Senador Mário Co- M 

vas, o Parlamentar mais votado nas 
últimas eleições, gostaria que o seu 
mandato fosse de quatro anos, mas 
no fundo acha que ele será mesmo 
de cinco, o que Sarney aceita. 

A equação montada no Palácio pa- Z 
ra governar a crise económica, tanto 
no plano externo como interno, pas- B^ 
sa pelo aumento das exportações ePOfl 
redução do consumo interno, e pe- pi, 
la criação de uma comissão para tra- „ 
tar da renegociação da dívida exter- ' 
na, para a qual Sarney pensa até '"• 
mesmo em convidar alguns Parla- 80 
mentares. O Presidente, segundo as ofi 
fontes, poderia simplesmente defla- L-.> 
grar as medidas necessárias, mas es- & 
tá convencido de que "o caminho da ~~ 
popularidade está bloqueado" e de *C» 
que a saída, portanto, está no enten- up 
dimento com os políticos. 

A crise económica, na verdade, é o ;, -_ 
que tem concentrado as atenções de 
Sarney, que chega se irrita quando 
alguém aborda temas polémicos 
mo a reforma do Ministério 
quero falar sobre isso", diz. 


