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POLITICA 

Opresidente José Sarney vai defi
nir hoje com maior c lareza a 

ideia do pacto nacional que propôs 
para consolidar a democracia no 
País, e deverá anunciar também a 
data do envio ao Congresso de sua 
proposta de emenda constitucional 
que transformará em constituintes 
os deputados e senadores a serem 
eleitos ano que vem. Em sua pri
meira entrevista coletiva à impren
sa desde que assumiu a Presidên
cia, Jo sé Sarney talvez também 
anuncie o índice de reajuste das 
prestações da casa própria. 

Durante uma hora o presidente 
da República vai responder às per
guntas dos representantes da im
prensa nacional e estrangeira, em 
entrevista a se realizar a partir de 
11 horas em um auditório do Palá
cio do Planalto. Nos últimos dias 
Sarney foi procurado por parla
mentares do PMDB e do PFL que 
lhe sugeriram aproveitar a entre
vista para deixar bem claras as li
nhas económica e social de seu go
verno, para pôr fim às críticas so
bre a indefinição e a inércia. 

O presidente, segundo seus as
sessores, espera ter oportunidade 
de, no curso da entrevista, explici
tar melhor a proposta do pacto na
cional, com o qual pretende obter o 
apoio da sociedade para um con
junto de medidas nas áreas políti
ca, económica e social. Sarney já 
vem mantendo contatos com em
presários, intelectuais e políticos e 
pretende ouvir também dirigentes 
de s ind ica tos de t r aba lhadores 
com a finalidade de de tec ta r as 
suas principais reivindicações e, 
depois, t rabalhar em busca de um 
consenso entre as forças da socie
dade em torno de uma "receita" 
para o Brasil que defina as metas a 
serem atingidas e a contribuição 
de cada setor para que elas se tor
nem real idade. 

Na área política, explica a as
sessoria, o pacto nacional tem por 
objetivo assegurar a democracia. 
Na área social, ele deve buscar as
segurar condições mínimas para as 
populações de baixa renda e mar
ginalizadas, em termos de habita
ção, vestuário, educação e saúde. 
Na área económica, a p r inc ipa l 

s meta é as*egi;rar a retomada do 
• desenvolvimento simultaneamente 
Jko controle da inflação em níveis 

azoáveis. O presidente da Repú-
,ca <M#«, na entrevista, esclare-
¥_ çgÉÍo pretende costurar esse 

\ 

- Lei de Greve 
- Plano de Reforma Agrária 
- Controle do déficit público 
- Empresas estatais 
- Inflação 
- Negociações com o Fundo Monetário Internacional 
- Controle de Preços 
- Impostos 

Este projeto de nova lei de greve é mesmo o projeto 
definitivo do governo? As greves nas atividades consideradas 
essenciais serão permitidas? E a reforma agrária atingirá 
mesmo todos os latifúndios, mesmo os produtivos? (Leia tam
bém na página 10). O presidente tem perfeita noção do clima 
de tensão e instabilidade no campo que a simples divulgação 
do plano criou? O presidente tem perfeita consciência de que 

0 presidente dá hoje 
sua primeira entrevista 

coletiva. (E há vários 
pontos que precisa esclarecer.) 

a aplicação da reforma agrária, como está no plano do gover
no, provocará uma queda na produção agrícola do País? 
Como baixar os juros sem provocar uma nova explosão infla
cionária ? Como e quando serão feitos os cortes nas despesas 
do governo para conter o déficit público? O governo vai ou não 
vai levar adiante os compromissos da Aliança Democrática de 
reduzir a participação do Estado na economia? As empresas 
públicas deficitárias e ineficientes serão mesmo sumariamen
te fechadas como admitem alguns ministros? Épossível conti
nuar o controle de preços sem prejudicar as empresas e 
atrasar os planos de investimento do setor privado? Como 
combater a inflação sem provocar a recessão? 0 governo vai 
insistir no aumento de impostos apesar da alta carga tributária 
a que estão submetidos os cidadãos e as empresas priva
das? 

acordo envolvendo toda a socie
dade. "* 

Constituinte 
José Sarney poderá anunciar 

hoje a data do envio ao Congresso 
de sua proposta de convocação da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Os estudos sobre a matéria, a cargo 
do assessor especial Célio Borja, já 
estão praticamente concluídos. A 
proposta do governo deixará a car
go do Congresso definir se os sena
dores eleitos em 82, cujos manda
tos vão até 1990, poderão partici
par da Constituinte. A proposta vai 
fixar a data da instalação da As
semble ia , deixando que os pró
prios constituintes estabeleçam a 
data para a promulgação da nova 
Constituição. Haverá uma comis
são de alto nível que fará um ante-
projeto de Constituição para subsi
diar o trabalho dos constituintes. 

A expectativa entre os políti
cos é de que o presidente da Repú
blica adote um tom mais afirmativo 
em suas colocações, definindo com 
clareza as prioridades de seu go
verno e os planos de administra
ção. Sarney, que já chamou a si a 
coordenação da convocação da 
Constituinte e do pacto nacional 
que propôs, deixou, claro na sema
na passada que será dele a última 
palavra em todas as questões eco
nómicas. Como consequência des
sa postura, esperam os deputados e 
senadores que o p r e s i d e n t e se 
apresente de fato como o chefe do 
governo, estabelecendo as linhas 
básicas que orientarão a atividade 
de seu Ministério. 

A entrevista do presidente da 
República vai durar uma hora, in
dependentemente do número de 
perguntas que forem feitas. Atra

vés de sorteio, a assessoria de im-
prensa da Presidência da Repúbli
ca vai definir a ordem das pergun
tas. Só poderão perguntar os jorna
listas já credenciados na semana 
passada junto ao Palácio do Pla
nalto. As emissoras de televisão e 
de rádio que quiserem transmitir 
ao vivo a entrevista terão imagem e 
som dis t r ibu ídos pela Empresa 
Brasileira de Notícias. 

Políticos aper tam 
O senador Carlos Ch ia re l l i 

(PFL-RS) anunciou que a bancada 
do seu partido vai sugerir amanhã, 
em reunião com o ministro Fran
cisco Dornelles, da Fazenda, uma 
ação conjunta entre o partido e o 
governo para o encontro de solu
ções para os problemas mais gra
ves do País, sobretudo na área eco
nómica. Chiarelli defende uma po
sição f i r m e d o B r a s i i d ian te do 

FMI e dos bancos credores no sen
tido de obter uma ampla renego
ciação da dívida externa. Os libe
rais pedirão ainda números "trans
p a r e n t e s absolu tamente atuais" 
das finanças do País e, principal
mente, "real participação na admi
nistração nacional". 

Também o deputado federal 
Lélio Souza (PMDB-RS) abordou a 
questão da participação no gover
no. Disse que a ocupação, até ago
ra, de cargos de confiança no atual 
governo por integrantes da admi
nistração anterior "está dificultan
do a negociação política e amea
çando a sustentação parlamentar 
representada pela Aliança Demo
crática". Para ele, é isso que está 
provocando a inércia governamen
tal que, segundo parlamentares da 
Frente Liberal, está preocupando 
o presidente José Sarney. 

"Os velhos ocupantes dos car
gos não estão dispostos a mudar 
nada na vida do País, mas desejam 
se perpetuar. Ao PMDB preocupa 
isto, porque viabiliza o surgimento 
de oportunistas, de adesões fisioló
gicas de primeira hora que pode
rão emperrar toda a administra
ção. Favorece lobbies para prote
ger pessoas que, por cabotinismo, 
tentam vestir a camisa do novo go
verno sem qualquer compromis
so", acusou o deputado. 

A queixa de Lélio de Souza: "O 
que está havendo, e é deplorável, é 
toda esta demora para uma decisão 
do governo com relação à conclu
são do trabalho de substituição nos 
cargos por pessoas de confiança 
dos novos governantes, não obstan
te as sugestões dos políticos já te
rem sido feitas e os nomes indica
dos. Falta é decisão do governo. Os 
partidos já se definiram, e o PMDB 
está cobrando as nomeações". 

Para o pedessista gaúcho Bal
tazar de Bem e Canto, porém, "a 
máquina governamental está fun
cionando", mas o governo precisa 
urgentemente def in i r uma nova 
pol í t ica agrícola que viabilize a 
produção de alimentos na próxima 
safra, provoque uma queda nas ta
xas de juros e reduza a inflação. 
Nesse sentido, o deputado conside
ra que o novo governo foi eficiente 
numa primeira etapa, mas está he
sitante agora e precisa ficar atento 
para que o represamento de preços 
não cause transtornos ao sér sus
penso no futuro. 

Os trabalhadores 
Depois de se reunir com em

presários de vários setores na sex-
ta-feira — encontro que seu asses
sor de imprensa, Fernando César 
Mesquita, definiu como "mui to 
proveitoso e franco" —, o presiden
te José Sarney agora deverá fazer o 
mesmo com os representantes dos 
trabalhadores para discutir os pro
blemas nacionais mais graves. 

Este segundo encontro, segun
do o assessor, só está na dependên
cia do retorno ao Brasil do minis
tro do Trabalho, Almir Pazzianot-
to, presença obrigatória, que está 
em Genebra participando da reu
nião da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). Fernando Mes
quita informou ainda que o presi 
dente Sarney pretende, antes de 
anunciar o índice de reajustamen
to das prestações da casa própria, 
"esgotar todas as possibilidades". 
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