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Só falta conhecer a 
reação dos "xiitas" 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Chame-se plano, programa ou 
pacote, está pronto oeleneo de medi
da» è de princff4o» fundamentai» 
que visarão modificar a politica 
económica do governo. O ponto cen
tral das iniciativas que apenas na 
semana que vem seroo anunciadas 
pelo presidente José Sarnej/ situa-
se, pelas informações correntes, na 
volta ao sistema de mercado- Espa
ços maiores serão abertos à iniciati
va privada, inclusive multinacio
nal Fora alguma» exceçõe», desa
parecerá o tabelamento de preços e 
seroo estimuladas as exportações, 
busCando-se a redução nas taxas de 
juro» e a adoçao de uma politica 
cambial realista. Ao mesmo tempo, o 
governo prometerá mnior eficiência 
na prestação de serviços e redução 
nos gastos públicos. 

Essa, pelo menos, é a intenção 
do Palácio do Planalto, a ser levada 
sábado as lideranças sindicais, ig-
norando-se apenas se com a garan
tia da manutenção do gatilho sala
rial ou o encontro de outra fórmula. 

Ndo ha muita novidade no novo 
plano, pois cada uma dessas diretri-
zes terá sido objeto de promessas di
versa» do governo da Nova Repúbli
ca, de 198S para cá. Duro parece vi
las cumpridas, mas o caso mais pre
mente nao é esse. Importante será 
saber como o PMDB reagirá. A cur
ta voz, ontem, já se ouvia de setores 
mais extremado» da legenda o co
mentário de que o novo plano cai 
como luva nas intenções do Fundo 
Monetário Internacional. Os "xii
tas" do PMDB começam a se mani-
/estar contra 
como n 
ciadas. Se 
ria probi 
mas de 
constituem. 

evêem a recessão 
medidas anun-
elês nao have-

baruihenta 
açao em que se 
são. 

Amanha, se nao houver contra-
marcha, o ministro Dilson Funaro 
estará diante das bancadas do par
tido, levado pelo-jdeputadp tnvsses 
Guimarães, hoje ipn de seus maioreí 
aliados. Mesmo ndo sendo o autor 
do novo plano, e eit colocado meio a 
margem de sua elaboração, Funaro 
precisará defendê-lo. É fazer assim 
ou deixar de ser ministro mais cedo 
do que se espera. -, 

Vbttam-se as atenções, por isso, 
para a verdadeira; sabatina a que 
será submetido o camandante-che/e 
da politica econômlco-financeira, 
um sinal da possibilidade ou da im
possibilidade de o presidente José 
Sarney ser apoiado* pelo partido a 
que /ormalmente pfcftertcê. Se Xflys-
ses c sua corte aceitam o elenco de 
iniciativas como quem engole um sa
po de razoáreis proporções, mas 
acettam, exUpm, noPMDB, vastos 
setorè* infenmh á í l ndo se /ala. 
m'i^j^Mi20$j0i'ÍreffMri^^ 
tudo o que vier áo governo federal 
Lideranças como Mário Covas e 

Fernando Henrique Cardoso,, no 
Congresso, e Pedro Stmon, tfatdtr A 
Pires e Miguel Arraes, entre OS gov\ 
vernadores, estáo olhando de »os-.,t 
lato as medidas por conhecer <ofU „. 
cialmente. Sxigirâo, no mínimo,^ 
compensações, como a manutenção^ 
do gatilho salarial e a limitação de >* 
aumentos nas tarifas e serviços. Es-; 
tao desconfiados de que a amplia* y 
çao dos espaços para a economia dê -
mercado e o sistema de livre emprtf) 
sa terminar t por prejudicar j» chá-; 
mada grande massa. Ou seus iriU-.'" 
resses, também. , ; 

Ndo se entra no mérito da argú- -
mentaçâo provável desses seiorés'.? 
Registra-se, apenas, a hipótese, do ; 
agravamento das relações entre B 
PMDB e o governo, embutindo-sè no 
debate económico um razoável com* \ 
penem? politico. Por trás de tudpl5 
está a sucessão presidencial. Se % -. 
novo plano der certo, se a economia .' 
se mantiver aquecida, afastando--»* i 
a sombra da recessão tanto quanto d •-, 
inflação descontrolada, é óbvio que '. 
o governo Sarney irá tirar,dlviden» > 
dos. Pode ser que. consiga obter da * 
Assembleia Nacional Constituinte' 
os cinco ano» para, o seu mandato. * 
Seis se tornaram sonho de noite d* ? 
verão, mas interessa ao presidente' 
evitar a redução para quatro, o.tii ' 
pior ainda, para três. Ulysses Qul- ;é 
marães, apesar da idade, banca \ 
Labão do soneto de Camões,1 dispon* „ 
do-se a esperar sendo sete, pêlo me4, 
nos mais um- ano para obter a sua % 
Raquel. Gostaria de quatro, ou seja, 
de disputar no ano que sem as. elei
ções presidenciais, ma» aceitaria;, 
cinco se, no bojo dessa decisão, viés» -> 
se a recuperação da popularidade 
da Nova Republica, 0a qual seria O'* 
inegável herdeiro. O mesmo nao sp k 

passa com os grupos mais à sua es1' 
querda. Quem tem outro candidato, 
chame-se Mário Cova», Franco Mon- -
toro, José Richa, Waldir Pire* fttt, 
Miguel Arraes, joga no máximo nas, -
quatro anos. Quem sabe até nos-tré», ; 
podendo bene/tciár-se com o desaae*; 
;*# Mo governo para pregar eleições ̂  
presidenciais togo depois da pro*. -
muigaçao da nova Constituição. 

Assim se dispõem as /orça», ape-: 
sar do emaranhado capaz de /azulai> 
mudar /acilinente'de posiçáo. Tof-' 
na-se fascinante assistir ao debate'* 
entre o PMDB * o ministro Dilson-' 
Funaro, amanha. Nao t de graça 
que o presidente José Sarney, esta^ 
semana, procura inflar o. baldo do" 
deputado Carto» SanfAnna, seu li- 0 
der na Pámara, esttmuiandô-o a en-.» 
contrar ifora dOPMDB adesões para j 
o governo. 0o PTB.ao PD8 e ao PC-* 
doB, amplkw* a tmtativa.de ab'ir -. 
o leque de ap#U> para o que se cons- * 
titul num PJS (Partido José Somei/) -
informal è destinado a funcionar na ' 
pritttéd; Parte do PMDB está n«rte;v 
OSJÊWMWO qwàeíòdp ppFb. fissa <* 
poderá ser1 a base d* Wfentoçdó (RiJ , 
nova politica económica. ' c.d." J 
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