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O presidente José Samey está mesmo 
muito preocupado com as reações negativas 
à proposta do governo para execução da 
reforma agrária, divulgada esta semana du
rante o IV Congresso dos Trabalhadores 
Rurais, aqui em Brasília. Ele acha que as 
reações estão sendo muito emocionais e 
muitas pessoas não estão levando em conta 
que o documento divulgado são apenas su
gestões colocadas para o debate. Mas fez 
questão de tranquilizar os empresários do 
setor rural, lembrando que o governo não 
fará nada que não esteja já estabelecido no 
Estatuto da Terra, uma lei de 1964, do gover
no Castelo Branco. 

Durante uma conversa informal com o 
repórter do Jornal da Tarde, ontem, no café 
da manhã em sua residência provisória,, o 
Palácio Jaburu, o presidente José Sarney 
explicou que, ao contrário do que alegam 
alguns críticos da proposta governamental, 
ela não estimula os conflitos de terra, pois o 
governo sabe exatamente onde esses confli
tos hoje estão localizados. Para Sarney, pri
meiro a criação do Ministério do Desenvol
vimento e Reforma Agrária e, depois, a di
vulgação do plano para a execução da refor-
ftia, serviu, isto sim, para evitar uma grave 
situação que se esboçava no campo. O go
verno detectou vários focos potenciais de 
Conflitos prontos para eclodir, fruto de um 
trabalho muito bem executado pelo PT, pe
lo PC do B e uma ala da Igreja. Um levanta
mento em mãos das autoridades federais 
mpstra que estava acontecendo ultimamen
te uma média de 40 mortes por mês em 
virtude de choques entre posseiros e pro-
prietários rurais. 

O presidente reconhece que houve al
gumas falhas na divulgação da proposta ofi
cial, que realmente não foi bem explicada. 
Não entende, no entanto, o nível das críti
cas e o temor demonstrado por certos seto-
res de que seu governo, com projetos desse 
teor, vá levar o País a uma situação insus
tentável capaz de colocar em risco o proces
so de redemocratização. Ele lembra que 
mais de uma vez já reafirmou sua disposi
ção de agir dentro dos estritos limites de 
um regime democrático. Nesse ponto ele foi 
incisivo: 

"Eu não sou um irresponsável. Eu não 
vou permitir a conflagração deste país". 

Nesta questão, uma outra declaração do 
presidente divulgada de forma truncada — 
"Eu não sou Jango" — acabou criando al
guns problemas para o Palácio do Planalto. 
Na tranquila conversa de ontem pela ma
nhã ele esclareceu a comparação que fez 
com o governo do ex-presidente da Repúbli
ca: o que ele quis dizer — e garante que o 
alerta ainda está valendo — é que não dei

xará que pressões, vindas de onde vierem, 
desviem seu governo dos rumos traçados, 
que visam, unicamente, implantar e conso
lidar no Brasil uma democracia estável. 

Na manhã fria e ensolarada de Brasília, 
já pronto para ir para o Palácio do Planalto, 
o presidente José Sarney falou durante qua
se uma hora sobre outros desafios que seu 
governo vem enfrentando. Calmo, demons
trando uma segurança que ele não transmi
tia em seus primeiros tempos de governo, 
desfiou suas dificuldades, suas apreensões 
e seu propósito de retirar o governo da 
anarquia em que o encontrou quando che
gou ao Palácio do Planalto. 

Os principais tópicos da conversa 
Greves/Lei de Greve — Havia realmente 

um grande movimento grevista preparado 
para o caso de uma vitória de Paulo Maluf. 
A eleição de Tancredo esvaziou esses pla
nos, que perderam ainda mais força com a 
doença do presidente Tancredo Neves. As 
greves que vingaram, mesmo com alguns 
problemas, não ameaçaram a estabilidade 
do governo. Agora, a situação já está quase 
acomodada. 

Quanto à nova Lei de Greve, também 
muito criticada, ele vê que aí está havendo 
uma certa desinformação. Lembra que o do
cumento divulgado pelo ministro do Traba
lho — um pouco precipitadamente, segundo 
disse — foi liberado para ser discutido. É 
um projeto do ministro Almir Pazzianotto, 
não^uma decisão do governo. 

Governo*— A máquina não está funcio
nando, a situação é caótica, as decisões to
madas no primeiro nível não têm andamen
to satisfatório quando chegam aos patama
res mais baixos da estrutura governamen
tal. Sarney está disposto a perseguir a efi
ciência a qualquer custo, quer que o gover
no se torne ágil e para isto vai usar de todos 
os expedientes, não se importando que mi
nistros e autoridades fiquem melindrados 
com uma ação mais efetiva da Presidência 
da República. A criação da Secretaria de 
Ação Comunitária, ontem, para acompa
nhar e cobrar a execução do programa so
cial, diretamente subordinada ao Palácio 
do Planalto, é um exemplo do que ele pre
tende fazer. Outras poderão surgir para fis
calizar novos programas setoriais, nos mol
des dos grupos executivos criados pelo pre
sidente Juscelino Kubitschek. O governo 
quer resultados imediatos. E dentro desse 
enfoque o presidente, Sarney admite fazer 
mudanças administrativas no governo, não 
políticas. Ele ainda acha cedo para fazer 
um julgamento efetivo dos ministros, pois 
só tem um mês real de trabalho. Quando 
constatar — se constatar — que algum setor 

"Eu não sou um irresponsável. 
Eu não vou permitir a conflagração 

deste País", disse Sarney, 
respondendo às críticas ao projeto 
de reforma agrária. O presidente, 

no entanto, estava calmo e tranquilo. 

não está funcionando, não terá dúvidas em 
substituir quem quer que seja, sem preocu-
par-se com as reações nos partidos e no 
Congresso. Entende que os partidos e os 
grupos representados no governo têm no
mes em profusão em condições de substi
tuir os que, porventura, venham a ser desli
gados ou desliguem-sè do governo. 

Congresso/partidos — Acha que o Con
gresso podia colaborar mais com o governo, 
para diluir as pressões liberadas com a 
substituição do regime autoritário por um 
outro aberto e democrático, mas não está 
cumprindo essa função. O exemplo típico é 
o do projeto de ajuda ao Sulbrasileiro e 
Habitasul. O governo, íao elaborar o projeto, 
queria o apoio do Co4gresso e não teve. Ao 
contrário, deputados fe senadores submete-
ram-se às pressões do Sul e foram excessi
vamente liberais, forçando o Palácio do Pla
nalto a vetar os aspectos inaceitáveis da 
proposta aprovada na Câmara e no Senado. 
O presidente teme que outros casos seme
lhantes aconteçam, mas reafirmou seu pro
pósito de usar sempíe, sem titubear, seu 
poder de veto, quando as medidas cotraria-
rem os planos do governo e forem contra os 
interesses do País. 

No fundo, ele acha que o Congresso está 
querendo bancar o liberal às custas do dr. 
Sarney e não teria aprovado o socorro aos 
bancos gaúchos nos termos em que o fez, se 
não tivesse a certeza de que o Executivo 
agiria com rigor para cortar as liberalida

des dos parlamentares. O presidente com
preende a fase de agitação e quase rebelião 
que o Congresso está passando, depois de 21 
anos de mordaça. A situação, entretanto, 
ele acredita que tende a se acomodar e não 
vê nesse terreno nenhuma ameaça à tran
quilidade de seu trabalho. 

O presidente não vê também perigo de 
rupturas sérias na Aliança Democrática, 
encara as divergências reveladas como na
turais e normais em Um grupo tão heterogé
neo. Ele vê com mais preocupação a posição 
do PMDB, que tem alguns setores que ainda 
não se conscientizaram que agora são go
verno em toda a sua extensão e querem as 
suas benesses e, ao mesmo tempo, manter 
seu discurso oposicionista. É evidente que 
não será possível tolerar isso por muito 
tempo. Não quis comentar abertamente, 
mas deu a entender que está preocupado 
com as contestações que estão sofrendo al
guns líderes do PMDB, principalmente o 
presidente do partido e da Câmara, Ulysses 
Guimarães. 

Brizola —Está perfeitamente conscien
te da ação política do governador do Rio. 
Brizola está ocupando o único espaço políti
co que lhe resta, que é ser contra o PMDB, 
ser contra o governo, ser contra tudo. En
tende que o governador, que é um político 
sagaz, não irá levar muito longe sua campa
nha pelas eleições diretas em 1986. Ele sabe 
que no fim a pressão acabará estourando 
sobre a cabeça dele mesmo. Dá para enten
der que ele acha a movimentação de Brizola 
uma ação tática para consolidar sua posição 
e a de seu partido. 

Economia — O governo precisa agir 
mesmo sem vacilações na área social. O que 
foi possível fazer agora é esse plano que 
prevê a aplicação de 12,5 trilhões de cruzei
ros em programas de habitação, saneamen
to, alimentação básica, educação. Primeiro, 
porém, é necessário arrumar a casa, fazer o 
ajuste económico já iniciado e que já rende 
futos como a queda da inflação. Para o go
verno a questão económica é a mais compli
cada. 

Imposto — Para vencer as dificuldades 
e, principalmente, cobrir o déficit público, 
ele não vê outro caminho a não ser aumen
tar alguns impostos, apesar de reconhecer 
que a maioria dos brasileiros já paga im
postos elevados. O caminho, segundo o pre
sidente deu a entender, será o aperfeiçoa
mento de alguns tributo, com o Imposto de 
Renda corrigindo as distorções na sua co
brança. Como já adiantou o ministro Fran
cisco Dornelles, o mecanismo de correção 
do imposto retido na fonte deverá ser revis
to, pois do modo como está montado gera 
até taxação negativa. Os outros instrumen

tos a serem utilizados para conter o déficit 
público — venda dé títulos, emissão de moe
das e.cortes nas despesas — têm um limite. 
Os dois primeiros já estão escalonados para 
não engordarem a inflação. Os cortes nos 
gastos serão feitos no nível que for necessá
rio. Há uma dificuldade para ir mais fundo 
nesses cortes: os maiores custos das empre
sas, hoje, são financeiros, fruto de um endi 
vidamento excessivo pelo desrespeito e o 
descontrole dos administradores das em
presas. 

Estatais — Estas são uma grande dor de 
cabeça e onde melhor se revela a falta dé 
poder real do governo. São quase um poder-
paralelo e não há um poder institucional!-; 
zado capaz realmente de controlar esse se
tor. O governo está começando a criar esses 
mecanismos, e o decreto assinado pelo pre
sidente, esta semana, responsabilizando os 
dirigentes das estatais pelos estouros nos 
orçamentos em suas empresas já é um ins
trumento. E isso é pouco: o controle tem de 
ser ainda maior e os ministros são cores-
ponsáveis pelo que acontecer de errado. O 
presidente irá cobrar e agir para que as 
determinações oficiais não sejam burladas:, 

Baumgarten/Capemi — Enquanto caso 
policial não preocupa o governo. A área 
militar está absolutamente tranquila quan
to a isto e deseja, inclusive, um total escla
recimento da questão. A situação, da forma 
como ficou, está respingando na instituição, 
que nada tem com isso. O governo cumprirá 
irrestritamente o que estabelece a Lei da 
Anistia. Um pacto político celebrado entre 
toda a Nação determinou que não se mexes
se em nenhum caso anterior a 1979 e assim 
será feito. A morte de Baumgarten e o es
cândalo da Capemi são posteriores a esta 
data e como outros poderão ser objeto de 
investigação. Os militares não aceitarão 
apenas que haja humilhação. Nesse ponto 
não agiu acertadamente o delegado qué 
cuida do caso, enviando uma carta ao minis
tro do Exército convocando o general Octá
vio Medeiros para depor no Rio de Janeiro. 
Quando, pelo Código de Processo Penal, eíe 
deveria encaminhar uma carta precatória 
para que o general seja ouvido em ManaUs. 
Em algumas áreas oficiais, ouvidas ontem à 
tarde, a atitude do delegado carioca está 
sendo considerada uma "ação pirotécnica". 
Esses mesmos setores interpretam a reto
mada do caso Baumgarten apenas como re
flexo de uma disputa interna em antigos 
grupos da comunidade de informações e 
áreas prejudicadas nos negócios da Cape
mi. Não foi iniciativa do governo a retoma
da do caso nem, até agora, parece ter o 
deliberado propósito de provocar inquieta
ções nas Forças Armadas. 


