
Lourenço recua após 
falar com presidente 

"Não interessa mais o que eu 
pensava ontem. Fico do lado 
do Presidente da República". 
A afirmação é do líder do 
PFL na Câmara, deputado 
José Lourenço (BA), após 
audiência dele e do líder do 
partido no Senado, Carlos 
Chiarelli, com o presidente 
Sarney, para explicação da 
decisão governamental de 
suspender o pagamento da 
dívida externa. Autor de um 
discurso que desagradou o 
Palácio do Planalto, Louren
ço afirmou ontem que não 
repetiria o pronunciamento, 
pois a situação, segundo ele, 
agora é outra. Lourenço 
relatou que Sarney os 
convocou para comunicar que, após uma 
avaliação do quadro das relações finan
ceiras do País, tinha decidido pela sus
pensão do pagamento dos juros, "mas 
nos tranquilizou quanto às reservas dis
poníveis, de 4,2 bilhões de dólares, que 
garantem nossas necessidades de impor
tação por um período de 90 dias". Se
gundo ele, Sarney justificou ainda o 
sigilo mantido em torno da medida, até o 
seu anúncio, em decorrência da neces
sidade de resguardar as reservas cam
biais. Em seguida, pediu apoio para as 
decisões. 

O presidente teria manifestado apoio 
ainda, segundo Lourenço, à iniciativa do 
PFL de ouvir o ministro Dílson Funaro, 
comprometendo-se inclusive em reco
mendar ao ministro que atenda à soli
citação. Pelo requerimento que os li-
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berais estão encaminhando, o ministro 
deverá ser ouvido no dia 11 de março. 

O líder do PFL revelou-se satisfeito 
com o resultado da conversa, concluindo 
que há "de fato abertura em relação ao 
nosso partido", tendo em vista que Sar
ney teria se comprometido a ouvir o PFL 
antes do anúncio de medidas que estão 
sendo preparadas para aplicação interna. 
"Ele disse ainda — frisou — que con
sidera indispensável e fundamental a 
nossa permanência no esquema de apoio 
ao governo". Em relação as insatisfações 
manifestadas pelos liberais nos últimos 
dias, no sentido de que o governo os es
taria tratando como se não integrassem a 
Aliança Democrática, Lourenço disse 
que, se a conversa com Sarney "não 
resolve tudo, resolve em grande parte es
sas insatisfações". 


