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Os sucessos da política 
econômica da Nova República vão 

ser enfatizados amanhã, no 
pronunciamento que o presidente 

Sarney fará em cadeia nacional 
de rádio eTV. Na tentativa 

ele vai falar sobre a queda 
da inflação, o crescimento da 

economia e a recuperação dos 
salários. Outro ponto importante 

ü d e seu discurso será a reafirmação 
de que a privatização é uma 

Hoje o presidente José Sarney 
liberará Cr$ 1 trilhão para diversos 
programas da área social; amanhã 
ele falará por uma cadeia nacional 
tie rádio e televisão para fazer um 
balanço do desempenho da econo
mia brasileira este ano e lançar as 
bases para a manutenção do cresci
mento do País em 1986. Finalmen
te, dia 15, quando serão escolhidos 
os prefeitos das capitais e estâncias 
hidrominerais, o governo espera ter 
o resultado das duas iniciativas, 
convertido em votos para o partido 
Situacionista, naturalmente. {Veja 
matérias nas páginas 7, 8 e 9). 

No pronunciamento, que come
ça às 21 horas de amanhã, Sarney 
deixará claro que seu governo op
tou pelo rumo certo ao tentar conci
liar a retomada do crescimento eco
nômico com o combate à inflação. 

de ajudar o PMDB nas eleições>%^prioridade em sua administração. 

0 que Sarney 
diz de seu governo 

Dirá em seu discurso que a eco
nomia deve crescer 6% este ano, o 
mínimo que também se espera para 
o próximo ano; e que a taxa acumu
lada de inflação ficará entre 209 e 
213%, segundo as mais recentes e 
conservadoras projeções da área 
econômica. 

Sarney revelará que o cresci
mento de 6% foi responsável pela 
geração de mais 1,5 milhão de no
vos empregos e que, mesmo assim, 
a inflação de 1985 será menor do 
que os 223% registrados em 1984, o 
que é bem melhor do que as som
brias projeções feitas pela econo
mia no começo de março, que da
vam uma inflação chegando até 
500%. 

Segundo importante assessor 
do Palácio do Planalto, o presiden
te também observará que estes 
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bons números estão sendo acompa
nhados pela recomposição parcial 
dos salários, acertada entre traba
lhadores e empresários. Sarney dirá 
que o próprio governo também está 
adotando este princípio ao ter pro
movido aumento real para o salário 
mínimo este ano. Esse processo de 
recomposição, ressaltará o presi
dente, está elevando o nível de con
sumo da população. 

Outro ponto que será abordado 
com destaque por Sarney será a ra
tificação de outra prioridade econô
mica de seu governo: a desestatiza-
ção, ou o "processo de desregula-
mentação da economia", como é 
oficialmente chamado no Palácio 
do Planalto o programa que preten
de aumentar a privatização e dar 
mais liberdade à economia. Em 
1986, dirá o presidente Sarney, o 

Estado terá uma presença menor e 
mais discreta na vida econômica do 
País. 

Política 

A estratégia é lógica, com pou
ca margem de erro. Além disso, está 
sendo lançada no momento tecni
camente acertado (dez dias de ante
cedência) para comover os eleitores 
ainda indecisos. 

Foi esta a maneira que o presi
dente adotou para influir nas elei
ções sem trair seu compromisso de 
permanecer distante das campa
nhas eleitorais. De maio, quando 
assumiu essa posição, até a penúlti
ma semana, quando a disputa das 
prefeituras mergulhou na previsibi
lidade, somente dois candidatos 
peemedebistas não se conforma

ram com a neutralidade de Sarney: 
Jorge Leite, do Rio, e Fernando 
Henrique Cardoso, de São Paulo. O 
primeiro, há mais de um mês amar
ga a derrota para o candidato do 
PDT, Roberto Saturnino. É, pois, 
principalmente para Cardoso — 

' quer dizer, para o eleitorado paulis
tano — que Sarney falará. 

O presidente, segundo um de 
seus assessores mais próximos, só 
pretendia apresentar o balanço do 
ano em meados de dezembro, até 
por uma questão de coerência. Mas 
se deixou convencer em adiantá-lo, 
diante dos resultados da penúltima 
pesquisa Gallup, divulgada no do
mingo dia 27, que apontou Fernan
do Henrique Cardoso com vanta
gem de apenas 3% sobre Jânio Qua
dros. Igualmente desconfortável 
para o governo foi o avanço do can

didato do PT, Eduardo Matarazzo 
Suplicy, que, de maio a outubro^ 
pulou de 4 para 17% do eleitorado, 
disputando na faixa de Cardoso'1 

Na segunda-feira passada, o se
cretário de Imprensa e Divulgáçió 
anunciou o pronunciamento do-
presidente, deixando claro qúertf 
idéia era recente, tanto que aijadff 
não se sabia qual seria o tomada" 
mensagem. Na quarta-feira, qüah** 
do o Gallup divulgou sua última 
pesquisa, com Cardoso estabilizai» 
nos S5% e Jânio recuperando dois; 
pontos, Sarney e assessores decidi* 
ram-se por um texto acima de tiídtf 
favorável ao governo, capaz de tíãd* 
só convencer os indecisos, ma#; 
também, de tirar votos janistase de 
engrossar a vantagem do PMB# 
nos Estados de resultados prevísf* 
veis^ **•*•"? 


