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Abram Szajman quer pressa Moreira Ferreira faz crítica 

Empresários paulistas só 
querem 4 anos para Sarney 

SÃO PAULO — Começa a delinear-se 
com nitidez entre empresários paulistas uma 
posição a favor de mandato de quatro anos 
para o presidente José Sarney. Encontra-se 
facilmente empresários dispostos'a pronunr 
ciar-se a favor do término do governo em 
1988, e poucos defendem explicitamente os 
cinco anos. 

Por enquanto não é um movimento orgâ
nico, concatenado em suas manifestações, mas 
as indefinições que se vão acumulando no 
panorama político e económico estão se encar
regando de dar uma unidade a ele. Um dos 
defensores de quatro anos é o primeiro vice-
presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), Carlos Eduardo 
Moreira Ferreira, que durante as três primei
ras semanas de janeiro ocupou interinamente 
a presidência da entidade substituindo Mário 
Amato, em viagem ao Japão. 

O empresário afirma: "Sempre defendi 
um mandato de 4 anos para Sarney e a atuação 
do governo nos últimos meses se encarregou 
de confirmar minha opção." Para ele, "se 
antes eu acreditava que o melhor era quatro 
anos, agora tenho certeza." 

A u t o r i d a d e —Para Moreira Ferrei
ra, a transmissão do programa de Marronzi-
nho, do PSP — na quinta-feira, em rede 
nacional de rádio e televisão, dentro do horá
rio obrigatório fixado pelo TSE — refletiu a 
falta de autoridade que caracteriza o governo. 
"O governo deveria ter feito algo para impedir 
aquele espetáculo lamentável, entrando com 
um mandato de segurança, qualquer coisa, 
mas impedindo", argumentou. 

Na opinião de um assessor dos empresá
rios junto aos meios políticos, o governo 
mostrou nesse episódio que não dispõe de 
condições de se articular para evitar desastres. 

Ao comentar as reuniões que o ministro da 
Fazenda, Maílson da Nóbrega, vem mantendo 
com líderes empresariais para tentar encontrar 
uma saída de estabilização da economia, esse 
mesmo assessor — que prefere não ter seu 
nome publicado — usa a seguinte frase: 
"Quando os parceiros trapaceiam, não há 
quem sente na mesa para fazer um jogo 
honesto." Para ele, os acordos são viciados. 

feitos para não serem cumpridos, pois não há 
expectativa quanto ao futuro do governo. 

"Os empresários fazem acordo para ser 
cumprido quando acreditam na possibilidade 
de uma recompensa no futuro, mas desse 
governo quem pode esperar algo no futuro?", 
indaga. 

T r a n s i ç ã o — O presidente Sarney 
deve cumprir seu papel de governo de transi
ção, que deve durar apenas até o final do 
processo constituinte, até que a nova Consti
tuição seja promulgada", afirma o presidente 
da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo, Abram Szajman. E para evitar dúvida, 
ele defende que "a Constituinte deve ser 
concluída o mais breve possível". E com ela o 
governo Sarney. 

Os empresários concordam que o plebisci
to defendido por Mário Amato é apenas uma 
forma indireta de propor quatro anos. "Quem 
não sabe qual é o conceito desse governo junto 
à população?", indagam eles. 

V i o l ê n c i a — Sarney, para Szajman, 
não deveria buscar evitar' que as- eleições se 
seguissem à promulgação da nova Constitui
ção. "Ele ficará na história como o presidente 
que realizou a transição", comentou. A exten
são do seu mandato — com a exacerbação dos 
problemas sociais e económicos em andamen
to, agravados por denúncias de corrupção — 
poderá levar "a uma transformação da socie
dade por meios não pacíficos". O presidente 
da Associação Comercial cita os casos da 
Rússia de 1917, da China de 1949 e de Cuba de 
1959 para lembrar que "esses movimentos 
foram produzidos por uma conjunção de crise 
económica com injustiça social". 

Sem conseguir controlar essa conjunção 
considerada nefasta, o governo Sarney perde 
cada vez mais apoio popular. "E sem apoio 
popular nenhum governo será capaz de fazer 
as reformas que são necessárias na sociedade", 
alertou Moreira Ferreira. Segundo ele, a ini
ciativa do governo de criar impostos novos 
para pagar o déficit público está chegando à 
exaustão, pois "a sociedade nãó está mais 
disposta a fazer sacrifícios enquanto o governo 
não faz sua parte de reduzir despesas". Pedir 
mais sacrifícios seria "uma postura poética-, 
irrealismo", observa. 
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