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Crise 

Sarney acha que a reação do governador foi emocional 
CLÓVIS ROSSI 

Enviado especial a Brasília 

O presidente José Sarney acha que 
o rompimento do governador Miguel 
Arraes com o seu governo foi emoci
onal e, por isso, não programou 
qualquer retaliação. Mas decidiu que 
a "compensação adequada" que o 
governo federal daria a Arraes pela 
indicação de um adversário do go
vernador para o Ministério do Interi
or (o pefelista Joaquim Francisco 
Cavalcanti) fica cancelada. 

Para o Palácio do Planalto, a causa 
real da rebeldia de Arraes é a 
indicação de Joaquim Francisco e 
não a proposta económica apresenta
da anteontem pelo novo ministro da 
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Perei
ra. Com essa interpretação concor
dam quase todos os líderes peemede-
bistas, num raro momento de sinto
nia entre eles e o Palácio do Planalto. 

Apesar da avaliação de que Arraes 
reagiu mais emocional do que politi
camente, o presidente não escondia, 
ontem cedo, a irritação com o quadro 
político que se desenha. "Estou 
perdendo a paciência", desabafou 
com um de seus mais íntimos 
assessores. Tão íntimo que deu à 
frase um valor político relevante, na 
medida em que sabe que o presidente 
é, por temperamento, absolutamente 
avesso à explosões e prefere conciliar 
do que perder a paciência. 

apoio". E apoio é, exatamente, a governadores nordestinos e a cúpula 
matéria-prima mais escassa nas re
lações Sarney-PMDB. O presidente 
já tomou conhecimento de que o 
ataque frontal de Arraes às intenções 
de Bresser é a ponta visível de um 
"iceberg" de descontentamento dos 
cardeais peemedebistas com as idei
as do recém-nomeado ministro da 
Fazenda. 

2- "Espere a próxima 
reunião da Sudene' 

• | "Chega de 

apoio critico 
A tarde, com outro auxiliar, Sarney 

daria o principal motivo pelo qual 
está perdendo a paciência: "Chega 
de apoio crítico. O que eu quero é 

O presidente não entende essa 
reação, na medida em que nomeou 
um homem do PMDB, identificado 
com o programa do PMDB e indicado 
pela cúpula do PMDB. Tem razões de 
sobra, portanto, para estar irritado. 

O que aumenta a irritação é o fato 
de que Sarney vinha dizendo, reite
radamente, a parlamentares de dife
rentes partidos que não se importava 
de cumprir um mandato de apenas 
quatro anos, desde que lhe fosse dada 
plena liberdade para governar. Ora, 
no episódio da frustrada nomeação 
de Tasso Jereissati para a Fazenda, 
essa desejada liberdade foi decapita
da e, ainda por cima, nasceu do 
mesmo episódio a maré montante de 
pressões peemedebistas por diretas 
em 88, o que significa reduzir o 
mandato de Sarney para quatro anos, 
em vez dos seis marcados pela 
Constituição em vigor. 

Concretamente: Sarney não está 
obtendo nem a liberdade para gover
nar e nem o mandato de cinco ou seis 
anos que desejava. 

E há mais: o Palácio do Planalto 
está prevendo a iminente eclosão de 
um conflito político envolvendo os 

do PMDB. Motivo: o Planalto conti
nua achando que o veto do PMDB a 
Tasso Jereissati, um governador 
nordestino, irritou os demais gover
nadores da região. De qualquer 
forma, a direção peemedebista já 
está sendo alvejada pelos nordesti
nos, por causa do episódio Tasso 
Jereissati: o deputado Expedito Ma
chado (PMDB-CE) está colhendT 
assinaturas em um documento de 
críticas à cúpula partidária, que, 
segundo ele, tem mais de cem 
assinaturas. E cerca de sessenta 
parlamentares do nordeste, todos do 
PMDB, reuniram-se ontem na Câma
ra para tentar seguir o mesmo 
caminho, sem, entretanto, chegarem 
à uma deliberação, exceto a de 
marcar nova reunião para o início da 
semana. 

3-"A situação é quase 
desesperadora " 

"Espere a próxima reunião da 
Sudene e você verá", foi a frase que o 
repórter da Folha ouviu ontem no 
Palácio do Planalto. A reação de 
Arraes, apoiada por Fernando Collor 
de Mello (AL), ambos governadores 
nordestinos, parece indicar que, se 
houver mesmo uma rebelião nordes
tina, ela atingirá tanto o Planalto 
como o PMDB. 

Há, no ar, portanto, motivos sufi
cientes para inquietação. E, em um 
gabinete do Planalto no mesmo 
andar do presidente, ocupado por 
uma das figuras mais lúcidas da 
República, a avaliação era profun
damente eloquente: 

"A situação é quase desesperado
ra". 

'O Brasil não vai ceder em sua política sobre a dívida externa9 

Esta é a íntegra do discurso do 
presidente José Sarney, feito ante
ontem, na posse do novo ministro da 
Fazenda, Luiz Carlos Bresser Perei
ra: 

"Desejo, em primeiro lugar, tornar pública, 
nesta solenidade, a carta em que agradeci os 
trabalhos prestados pelo ministro Dilson Funaro 
ao Brasil e ao meu governo: 

"Sr. ministro Dilson Funaro, 
"Caro amigo: 
"Recebi sua carta solicitando exoneração do 

cargo de ministro de Estado da Fazenda e 
lamentei atender ao seu apelo. Tê-lo participan
do do meu governo foi para mim uma grande 
honra, pelo notável concurso que prestou na 
solução dos nossos problemas econômico-finan-
ceiros e pelo aconselhamento sempre pronto e 
lúcido que teve ocasião de me propiciar. 
Lutamos pela realização dos objetivos que 
constituem o ideário da Nova República: a 
certeza de que a consolidação democrática não 
se fará sem que se mantenham progressivos 
níveis de crescimento económico associados a 
um crescente bem-estar das camadas mais 
pobres da nossa população, um desenvolvimento 
que concilie crescimento económico com justiça 
social. 

"Como ministro da Fazenda, o ilustre amigo 
sempre teve essa visão, mais do que económica, 
humanista do desenvolvimento. Daí os meus 
agradecimentos pela leal, franca e decidida 
cooperação. 

"Desejo, também, expressar-lhe que sua 
presença no governo contribuiu para aproximar 

ainda mais os nossos laços de amizade, de 
estima e de apreço." 

"Desejo acrescentar a esta carta mais 
algumas palavras sobre a personalidade incon
fundível do ministro Dilson Funaro. Sabe ele 
que, muito mais do que um auxiliar, eu estou 
perdendo a presença de um grande amigo que ao 
meu lado enfrentou as tarefas de governo. 

"O ministro Dilson Funaro, nesse período, 
somente fez consolidar e garantir perante a 
nação o seu espírito público, a sua correção, a 
sua probidade, a sua dignidade e a sua 
competência. Vivemos juntos, dia a dia, a 
paixão do Plano Cruzado. E juntos sofremos as 
angústias das dificuldades que nós enfrentamos. 
Mas, eu tenho a absoluta certeza de que essa 
página é um instante indelével da vida brasilei
ra, que o povo jamais esquecerá. E também 
tenho certeza que os bons dias voltarão e a 
figura do sr. ministro Dilson Funaro não será 
jamais esquecida. O Brasil ainda muito precisa 
de sua lúcida inteligência. 

"É portanto, com sentimento pessoal —a 
nação brasileira sabe que eu não sou homem de 
esconder sentimento—, é com sentimento pesso
al de tristeza que vejo a saída do governo do 
ministro Dilson Funaro. 

"Professor Bresser Pereira, 
"Ao investi-lo na função de ministro da 

Fazenda, desejo-Ihe êxito. Para isso, não lhe 
faltam grandes qualidades. Dos seus méritos 
falarão muito mais os seus livros, a sua vivência 
diária dos problemas brasileiros, a competência 
do professor, do ensaísta, do jornalista que 
conhece todos os meandros da ciência económi
ca. O barro do seu trabalho tem sido, ao longo de 
sua vida, uma reflexão sobre o nosso país. Vossa 

excelência vai ocupar uma Pasta que é visitada 
por muitos demónios. Todos eles devem ser 
exorcizados: a inflação, os juros, o custo de 
vida, interesses de toda a natureza. 

"Nossa função é resistir. Manter o crescimen
to económico. Nada de recessão. Empregos, 
sempre mais empregos. Combate á corrupção, 
que solertemente corrói os valores éticos do 
nosso país. Nós não mudaremos a rota. Ela foi 
traçada com a pedra da coragem. A estratégia é 
a mesma, embora cada homem possa imprimir 
em cada cargo o seu próprio estilo. 

"O Brasil não vai ceder em sua política sobre 
a dívida externa para recuar a um tempo de 
submissão. Negociação com altivez, sem con
frontações, mas com determinação. Porque este 
é um caminho que não tem volta. 

"Finalmente, desejo reafirmar o meu desejo 
de que vossa excelência obtenha um grande 
êxito no desempenho de suas funções. São 
desejos não só do presidente, mas acho que de 
toda a nação brasileira. Se tivesse que lhe fazer 
uma recomendação neste instante, faria no 
sentido de uma prioridade em relação ao 
Nordeste que, sendo uma região mais fraca, nos 
momentos de tempestade é a região mais 
vulnerável. E reafirmar também que na Nova 
República nós só temos uma classe privilegiada: 
é a classe dos pobres. E quero terminar estas 
palavras pedindo a todos os brasileiros que se 
unam para ajudar a vossa excelência e a todos 
nós para que nós todos possamos ajudar o 
Brasil, porque todos somos do mesmo partido: 
acima das nossas siglas partidárias, acima da 
Aliança Democrática estão o povo brasileiro e o 
Brasil. 

"Muito obrigado." 

60 reequilíbrio de nossas contas externas é prioritário 
Esta é a íntegra do discurso do 

novo ministro da Fazenda, Luiz 
Carlos Bresser Pereira, feito ante
ontem, em sua posse no cargo: 

"Minhas senhoras e meus senhores, 
"Ao assumir o Ministério da Fazenda, honrado 

pela confiança do Presidente da República e de 
meu partido, o PMDB, estou plenamente 
consciente das dificuldades que terei de enfren
tar e das responsabilidades que estou assumin
do. 

"A economia brasileira enfrenta hoje um 
momento de crise, depois dos momentos de 
bonança proporcionados pelo Plano Cruzado. 
Este Plano, realizado com coragem e competên
cia por uma grande equipe chefiada por Dilson 
Funaro, João Sayad e Fernão Bracher, partia de 
uma análise correta do caráter inercial da 
inflação brasileira, e foi inicialmente bem 
sucedido em controlar a inflação. Preso, entre
tanto, pelo próprio êxito do Cruzado, o governo 
não teve condições de corrigir os preços 
relativos e manter o equilíbrio da demanda 
agregada. Os desequilíbrios de preços relativos 
que se congelaram no dia 28 de fevereiro foram 
agravados por novos desequilíbrios provocados 
por setores de difícil controle, que, apoiados na 
explosão de consumo, aumentaram seus preços 
usando dos mais diversos artifícios. 

"Quando o desequilíbrio dos preços relativos 
tornou-se insustentável, ao mesmo tempo que 
continuava o excesso de demanda, o congela
mento foi rompido —e a inflação voltou a se 
acelerar. A inflação, que estava em dois por 
cento ao mês, subiu para um patamar de quinze 
por cento, em função, fundamentalmente, da 
necessidade de recomposição dos preços. O 
excesso de demanda está na base da aceleração 
da inflação, mas só a necessidade de realinha-
mento de preços ou de recomposição de preços 
relativos explica que a inflação tenha saltado 
para o patamar de quinze por cento. 

"Ao mesmo tempo que a inflação voltava a se 
acelerar, o balanço de pagamentos entrava em 
desequilíbrio. Pressionado pelo aquecimento 
interno da economia e pela deterioração dos 
termos de intercâmbio, as exportações caíram e 
as importações subiram. Nossos superavits 
comerciais caíram fortemente, e só agora 
voltam a apresentar tendência crescente. 

"Em outras palavras, durante o ano de 1986, a 
economia brasileira entrou em um processo 
clássico de desajustamento, provocado pelo 
excesso de demanda e pelo desequilíbrio de 
preços relativos. 

"Quando, no início do ano, o governo brasileiro 
decidiu suspender o pagamento dos juros dos 
bancos privados, tomou a única medida possível 
para preservar nossas reservas internacionais, 
já que não fora ainda possível firmar um acordo 
com os banqueiros internacionais que não 
asseguravam dinheiro novo. 

"A estas dificuldades externas se somam as 
dificuldades internas provocadas em grande 
parte pelo excesso de gastos dos governos 
estaduais. A estas despesas, causadas princi
palmente pela contratação indiscriminada de 
funcionários no período pré-eleitoral, somaram-
se os desequilíbrios financeiros para as finanças 
estaduais provocados pela súbita aceleração da 
inflação, que aumentou suas despesas antes que 
suas receitas de caixa aumentassem. 

"São estas dificuldades que teremos que 
enfrentar imediatamente, ao mesmo tempo que 
constituo minha equipe de trabalho. 

"O reequilíbrio de nossas contas externas è 
prioritário. Já exitem claros sinais de recupera
ção das exportações, mas não devemos abando
nar a meta já estabelecida para este ano de um 
superavit comercial de oito bilhões de dólares. 
Para alcançar este objetivo e para estabilizar a 
inflação devemos, com a maior rapidez possível, 
estabelecer um plano de ajustamento da econo
mia. Este é um plano de curto prazo, compatível 
com o plano de longo prazo que o governo 
brasileiro apresentou, o qual previa, para os 
próximos anos, um superavit comercial médio 
de nove bilhões de dólares e aportes de dinheiro 
novo dos credores internacionais de quatro 
bilhões de dólares. É um plano macroeconómico 

de ajustamento contendo metas sobre aumento 
do superavit comercial, redução das necessida
des de financiamento do setor público, sobre o 
controle do crédito interno líquido e base 
monetária, e sobre a taxa de crescimento da 
economia. Ao contrário da prática usual do FMI, 
entretanto, a taxa de crescimento não será um 
resíduo, geralmente uma recessão como aconte
ceu em 1983, mas a meta fundamental á qual as 
demais deverão ser ajustadas permanentemen
te. A meta de crescimento deste ano, já que 
estamos diante da necessidade de ajustamento, 
deverá ser de três a 3,5 por cento. A médio prazo 
devemos ter como objetivo um crescimento de 
seis a sete por cento, semelhante à taxa 
histórica de crescimento do Brasil. 

"Com este plano será possível reequilibrar o 
balanço de pagamentos e estabilizar a inflação. 
Será possível também restabelecer o diálogo 
com a comunidade financeira internacional. 
Quando foi suspenso o pagamento dos juros, não 
havia e não há qualquer objetivo de confronto. O 
Brasil tem interesses nacionais claros, não está 
disposto a sacrificar o seu desenvolvimento nem 
a abdicar a sua soberania para fazer um acordo 
com os credores. Sabemos que fazemos parte do 
sistema económico internacional, que somos 
uma parte pequena mas já significativa desse 
sistema. Não somos um país desenvolvido, do 
primeiro mundo, mas também não somos um 
país típico do terceiro mundo. Temos uma 
grande indústria, temos uma poderosa agricul
tura, temos um sistema financeiro capaz de 
efetivamente captar poupanças e financiar o 
sistema público e privado, temos capacidade 
tecnológica e capacidade competitiva internaci
onal. Temos uma sociedade muito desequilibra
da socialmente, mas onde já existem uma classe 
trabalhadora moderna, uma classe média tecni
camente competente, e uma grande classe 
empresarial que tem sido o verdadeiro motor do 
desenvolvimento brasileiro. 

"Esta grande nação que é o Brasil está pronta 
para dialogar com os credores, mas conhece 
com clareza quais são os seus interesses e sabe 
que nem sempre esses interesses são os mesmos 
dos credores. Somos perfeitamente capazes de 
realizar uma política económica austera e 
responsável, como o momento exige. E vamos 
fazê-la, com o apoio do presidente Sarney. Essa 
política decidida pelo país e por seu governo 
será a base do acordo possível e necessário com 
os credores. 

"Deveremos seguir algumas diretrizes na 
administração da política económica. O Brasil é 
um país capitalista, uma economia de mercado, 
uma economia coordenada pelos preços que se 
formam no mercado. Isto sigiifica que a 
intervenção do Estado na economia, sua ação 
reguladora, que é imprescindível, deverá limi-
tar-se a corrigir as distorções do mercado, 
jamais violentá-lo. 

"Os preços relativos deverão corresponder aos 
respectivos valores das mercadorias e serviços 
—tanto os preços públicos quanto os privados. 
Deverão corresponder aos preços de mercado 
constituídos em economia competitiva. O contro
le de preços só é necessário quando existe algum 
tipo de poder monopolístico sobre o mercado. 

"A taxa de câmbio deverá ser realista, 
garantindo a competitividade de nossas expor
tações e o equilíbrio de nosso balanço de 
pagamentos. 

"As taxas de juros deverão ser reais mas as 
mais baixas possíveis. Deverão ser sempre 
superiores à taxa de inflação para garantir o 
financiamento do sistema financeiro, evitar o 
consumo descontrolado, a formação de estoque, 
a valorização excessiva de imóveis e a fuga de 
capitais. Deverão ser as mais baixas possíveis 
para privilegiar o trabalho empresarial produti
vo. 

"Os salários médio reais deverão ser preser
vados e em seguida aumentados à medida que 
aumenta a produtividade média da economia. 
Qualquer aumento de salários reais acima do 
aumento da produtividade, como ocorreu em 
1986, acarreta previsões inflacionárias insusten
táveis. 

"O gatilho é hoje uma forma adequada de 
indexação salarial, que garante o poder aquisiti
vo dos trabalhadores desde que a inflação não se 

acelere. Como método de indexação facilita a 
estabilização da inflação no atual patamar e até 
permite uma redução moderada desse patamar. 

"A economia brasileira já voltou a ser 
reindexada e está em pleno processo de 
reajustamento de seus preços relativos. É 
preciso completar esse processo de indexação e 
de ajustamento de preços, principalmente dos 
preços públicos, para garantir o equilíbrio 
microeconômico e se obter a estabilização do 
patamar da inflação. 

"Estas são as medidas de curto prazo. A 
médio prazo continuaremos a construir no Brasil 
uma sociedade mais próspera e mais justa. Para 
isto deveremos aumentar a capacidade de 
poupança das empresas privadas e restabelecer 
a capacidade de poupança do Estado, que foi 
gravemente reduzida nos últimos anos. Preci
samos, por outro lado, limitar a transferência de 
recursos para o exterior e obter novos recursos, 
estimulando a entrada de capitais de risco no 
país. Nesse sentido, a transformação dos 
créditos externos em capital deverá ser rapida
mente regulamentada pelo Banco Central. 
Necessitamos do capital e da tecnologia estran
geira para o nosso desenvolvimento. Em casos 
especiais, como no da informática, podemos e 
devemos estabelecer um sistema de reserva de 
mercado. Mas esse sistema deverá ser limitado 
e temporário, até que adquiramos capacitação 
interna para competir internacionalmente. 

"Mas não basta tornar esta sociedade mais 
desenvolvida. E preciso, também, torná-la mais 
justa. E para este objetivo a estratégia 
fundamental não deve ser a política salarial, que 
é inflacionária, e sim a reforma tributária. Meu 
Ministério dará todo o apoio aos constituintes 
para que na nova Constituição e depois através 
de leis ordinárias se estabeleça um sistema 
tributário sem recair ainda mais sobre a classe 
média. O aumento da carga tributária, somado à 
correção dos preços públicos, é essencial para a 
redução do déficit público, para a recuperação 
da capacidade de poupança pública e para o 
financiamento dos gastos sociais que deverão 
ser realizados descentralizadoramente pelos 
Estados e municípios. E dessa forma, através do 
sistema tributário e da despesa pública, estare
mos distribuindo melhor a renda e reduzindo os 
imensos desequilíbrios regionais deste país. 

"Este trabalho foi iniciado por meu anteces
sor, Dilson Funaro, que ao lado de João Sayad e 
Fernão Bracher realizaram um grande esforço 
para consolidar o desenvolvimento da economia 
brasileira e distribuir melhor a renda. Dilson 
Funaro, que é meu amigo pessoal e meu 
companheiro de partido, revelou mais uma vez 
competência, coragem e espírito público. Defen
deu os interesses da nação acima de quaisquer 
outras considerações. Muito obrigado, Dilson, 
pelo trabalho realizado. 

"Meus senhores e minhas senhoras. 
"Para a tarefa que hoje inicio, vou precisar da 

colaboração de todos os brasileiros. Temos 
grandes problemas pela frente, mas não temos 
razão alguma para pessimismo. Vamos todos 
trabalhar juntos, vamos fazer com que a 
população acompanhe os resultados de nosso 
trabalho, vamos dizer não quando for preciso 
dizer não, vamos defender o Tesouro do Estado 
para garantir sua saúde financeira, vamos 
manter sempre um diálogo franco e sincero com 
toda a sociedade, vamos ouvi-la sempre, vamos 
atender suas demandas quando for possível. 
Quando não for, vamos dizer o porquê. 

"Somos uma grande nação industrial e 
democrática. Estamos em pleno processo de 
aprovação de uma Constituição e de consolida
ção de nossas instituições democráticas. O 
Brasil é um país dinâmico e moderno. A 
capacidade de recuperação de sua economia, 
imensa. A disposição de trabalho do povo 
brasileiro, enorme. Com o apoio não só do 
PMDB e da Frente Liberal, que formam a 
Aliança Democrática, mas de todos os partidos, 
e sob a firme liderança do presidente Sarney. 
saberemos enfrentar os problemas atuais. Pre
cisamos de uma união nacional em torno do 
desenvolvimento, da justiça social e da demo
cracia. Todo meu esforço será nesse sentido. 

"Muito obrigado." 

Cúpula peemedebista concorda com 
ataques de Arraes ao novo ministro 

A cúpula do PMDB ficou constran
gida com o ataque frontal do gover
nador Miguel Arraes ao governo 
federal, por um motivo simples: a 
grande maioria dos líderes peemede
bistas concorda, silenciosamente, 
com as críticas do governador às 
ideias contidas nos primeiros pro
nunciamentos públicos do novo mi
nistro da Fazenda, Luiz Carlos Bres
ser Pereira, mas não pode se mani
festar abertamente porque o ministro 
foi, afinal, indicado pelo PMDB. E é 
óbvio que os peemedebistas —aí, sim, 
publicamente— apoiam também a 
segunda queixa de Arraes, quanto à 
indicação do pefelista Joaquim Fran
cisco Cavalcanti para o Ministério do 
Interior. "O PMDB passou vinte anos 
no tronco em Pernambuco e, na hora 
em que ganha as eleições em todo o 
Nordeste, indica-se um político do 
PFL?", indigna-se, por exemplo, o 
senador Severo Gomes (PMDB-SP). 

O grave e complicado, entretanto, é 
mesmo o ataque a Bresser. Na 
verdade, já na segunda-feira à noite, 
horas depois da indicação e horas 
antes da posse, a cúpula do PMDB 
começava a se desencantar com 
Bresser. Nesse dia, houve uma reu
nião, na casa de Ulysses Guimarães, 
na qual o novo ministro expôs as suas 
ideias e "foi muito apertado" con
forme a Folha apurou junto a três dos 
participantes. Tão apertado que um 
deles chegou a dizer a Bresser: "Nós 
queremos economistas para cumprir 
as tarefas do partido e não para 
inventar". 

Os líderes do PMDB não ficaram 
satisfeitos com o anúncio prévio de 
Bresser de que haveria uma midi-
desvalorização do cruzado, de que o 
crescimento económico seria de ape

nas três por cento e de que haveria 
uma redução violenta do déficit 
público. Ao chegar ao Hotel Nacional, 
depois da reunião, Bresser disse, no 
entanto, que seus companheiros de 
encontro haviam sido "realistas", o 
que pressuponha que haviam concor
dado com a austeridade pretendida 
por ele. 

Mas os participantes da reunião 
saíram com a impressão inversa, ou 
seja, a de que Bresser iria dar 
prosseguimento à linha que seu 
antecessor, Dilson Funaro, imprimiu 
à política económica. O discurso de 
Bresser, na posse, como a Folha 
apontou em seu editorial de ontem, é 
quase de absoluta oposição à prática 
da gestão Funaro. Como, entretanto, 
é cedo demais para que o partido 
dispare sobre o novo ministro, havia 
um pacto tácito de silêncio, que 
Arraes rompeu, mordido pelo caso 
Joaquim Francisco. 

Até ontem à noite, a direção do 
PMDB tentava consertar o estrago, 
em meio a um segundo foco de crise 
interna: do plenário da Constituinte, 
onde o senador Gérson Camata 
(PMDB-ES), expoente da corrente 
moderada, acusou a direção do seu 
próprio partido e especialmente 
Ulysses Guimarães de subversivo. 

Fica claro, portanto, que a crise 
política desdobra-se em pelo menos 
três planos: uma guerra Planalto-cú-
pula do PMDB; pela esquerda, via 
Arraes, e, pela direita, via Comata. 

Guerras fáceis de explicar: a 
campanha eleitoral pela Presidência 
da República está aberta na prática e 
Arraes foi apenas o primeiro a subir 
ao palanque com a sua entrevista de 
ontem. 

Jornalistas criam clima* 
de crise, acusa Brossard, 

Da Sucursal de Brasília 

O ministro da Justiça, Paulo Bros-
sard, 62, acusou ontem os jornalistas 
de usarem os meios de comunicação 
para criar um clima de crise no país. 
Disse ainda que os jornalistas, toda. 
vez que lêem uma notícia sobre o 
Brasil no "The New York Times", 
"têm um orgasmo". As declarações 
de Brossard foram feitas logo após a 
cerimónia de posse dos novos mi
nistros do Interior e do Gabinete 
Civil, no 3o andar do Palácio do 
Planalto, onde fica o gabinete do 
presidente da República. 

Ao responder a uma pergunta do 
repórter Leonel da Matta, da TV 
Globo, sobre a crise política no país, 
Brossard indagou: "Quer dizer que 
você usa a televisão para falar em 
crise?" A seguir, o repórter Flávio 
Guilherme, da TV Bandeirantes, re
petiu a pergunta. Brossard virou 
para Leonel da Matta e disse: "Ah! 
Você já passou isso para seu colega, 
né?" E acrescentou: "Isso é coisa do 
século passado". 

O repórter Jozafá Dantas, do "Cor
reio Braziliense", perguntou se havia 
clima para um novo golpe militar no 
país, e o repórter Leonel da Matta 
ligou o microfone, encostando-o na 
boca de Brossard, que reagiu violen
tamente: "Sai daqui, sai daqui..." 
Jozafá Dantas então disse ao mi
nistro: "Olha a postura" e virou as 
costas. O ministro da Justiça seguiu 
atrás dele e, de dedo em riste, disse: 
"Estou te observando há muito 
tempo". 

PMDB pode fazer convenção 
para se definir sobre diretas 
O líder do governo na Câmara 

Federal, Carlos SanfAnna (PMDB-
BA), iniciou ontem uma ofensiva 
para adiar a reunião da bancada 
peemedebista marcada para quarta-
feira próxima e destinada a discutir a 
duração do mandato do presidente 
José Sarney. SanfAnna acha que a 
"emocionalidade do momento" leva
rá à que a reunião se transforme em 
"muita lavação de roupa suja, o que 
não fará bem ao país". O líder 
governista diz que o presidente naci
onal do partido, Ulysses Guimarães, 
concorda com a sua proposta de 
deixar a reunião para a semana 
seguinte. 

O líder do PMDB na Câmara, Luiz 
Henrique da Silveira, também não vê 
problemas no adiamento. A mobili
zação contra a reunião deve-se à 
proliferação de explosivas iniciativas 
visando a cortar o mandato do 
presidente Sarney ou, simplesmente, 
a depô-lo: ontem, por exemplo, o 
deputado Hermes Zanetti (PMDB-
RS), da tribuna do Congresso consti
tuinte, defendeu a tese de eleições 
presidenciais no dia Io de maio de 88, 

presididas por um "governo provisó
rio", indicado pela Constituinte. 

C o n v e n ç ã o 

Ainda que a reunião seja adiada, o 
tema diretas-já, diretas-88 ou simila
res vai continuar muito presente: o 
deputado Miro Teixeira (PMDB-RJ) 
apresentará, na terça-feira, proposta 
ao plenário da Constituinte marcando 
a eleição presidencial para dia Io de 
abril, com a posse do eleito trinta 
dias depois. 

É também de Miro Teixeira a 
proposta de que a reunião da banca
da peemedebista, na quarta-feira ou 
na outra semana, peça à Executiva 
do partido que convoque uma con
venção (supremo órgão partidário) 
para deliberar sobre o mandato de 
Sarney. A direção peemedebista está 
inclinada a adotar esse caminho. 
"Esse roteiro é quase irreversível", 
acha Luiz Henrique. Só resta saber se 
a extraordinária velocidade que está 
ganhando a crise política não atrope
lará o roteiro e obrigará o PMDB a 
discutir a duração do mandato presi
dencial em prazos bem mais abrevi
ados. 

Paulista ocupará MlC, diz Quércia 
Da Reportagem Local 

O governador de São Paulo, Ores-
tes Quércia, 48, assegurou ontem que 
um paulista ocupará o Ministério da 
Indústria e Comércio. Mesmo caute
loso, Quércia insinuou que o deputado 
federal Ralph Biasi não será o 
indicado para a Pasta. A Folha 
apurou que um outro deputado fede
ral paulista, que reúna bom consenso 
dentro do PMDB e não receba vetos 
internos e externos ao partido, será o 

escolhido por Sarney. Durante a 
conversa de anteontem entre Quércia 
e Sarney em Brasília, esta solução foi 
aventada e aprovada por ambos. 

Além da Indústria e Comércio, 
Quércia afirmou que um segundo 
ministro será substituído ainda nesta 
ou na próxima semana. O ministro do 
Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, Deni Schwartz, era citado 
ontem entre os assessores de Quércia 
como o mais provável demissionário. 

Luiz Carlos Bresser Pereira, 52, 
ministro da Fazenda, 52, concedeu 
entrevista ontem à noite, em São 
Paulo, mas negou-se a comentar 
qualquer outro assunto que não fosse 
a desvalorização do Cruzado. Seu 
assessor de Imprensa, Jefferson Del 
Rios, afirmou que Bresser não fala
ria sobre a postura de Miguel Arraes. 
Tarcísio Burity, 48, governador da 
Paraíba: "É a primeira fisura políti
ca no apoio ao presidente", provoca
da pelos que foram "magistralmente 
derrotados pelo povo nordestino, nas 
urnas". Burity disse ainda que "o 
presidente não foi sensível às mani
festações expontâneas de apoio, fei
tas pelos governadores do nordeste 
ao seu governo". 
Amazonino Mendes, 47, governador 
de Amazonas: "Um fato isolado, mas 
que se ligado a outros que estão 
acontecendo poderão levar a uma 
mudança muito importante na políti
ca brasileira". 
Tasso Jereissati, 38, governador do 
Ceará, através de seu secretário de 
imprensa, o jornalista Wanderley 
Pereia: "Não tenho comentário a 
fazer sobre o assunto porque não o 
conheço em profundidade". 
Álvaro Dias, 42, governador do Para
ná, disse ontem que esta é uma 
questão "doméstica de Pernambu
co", acrescentando que "a minha 
filosofia é não entrar em disputa por 
causa de ministérios". 
Orestes Quércia, 48, governador de 
São Paulo: "É difícil de analisar, 
porque sou amigo dos dois. Não 
conheço detalhes do ocorrido, mas 
poderia lembrar que o presidente da 
Sudene foi uma indicação do gover
nador Miguel Arraes. O ideal seria 
que houvesse um entendimento entre 
os dois e desejo isso." 
Celso Furtado, 66, ministro da Cultu
ra: "Não estou informado sobre isso 
e não vou acreditar em notícias 
assim. Antes de falar alguma coisa, 
quero conversar com Arraes, que é 
um homem muito experiente." 


