
Sarney condena 
social-democracia 
e neoliberalismo 

Nem a social-democracia de 
Fernando Henrique Cardoso é Sér
gio Motta, nem o neoliberalismo de •<£ 
Marco Maciel e Jorge Bomhausen. "^j 
O presidente do Senado, José Sar- fgrs 
ney, condenou ontem as doutrinas . ^ 
social do PSDB e liberal do PFL e £g 
disse ser a vez agora da economia £Q 
de mercado, com democracia e de- , 
senvolvimento social e do estado * ^ r 
qualitativamente forte. E, num du-J J 

ro recado a Fernando Henrique, ad- ^ | 
vertiu que seu apoio ao Governo «^ 
não o fará abdicar de seus pontos de ĝg 
vista em relação aos problemas na- ,h*s 
cionais. E, como presidente do 3 ^ 
Congresso Nacional, avisou que ja.---
mais assumirá uma posição de áe^j% 
pendência diante do Executivo. Q> 

Para demonstrar que não ficaC3 
apenas no discurso, Sarney defla-CP 
grou ontem uma campanha contra â SC 
privatização da Vale do Rio Doce e^^ 
voltou a condenar a política de ju- • 
ros altos. Depois de Itamar Franco,V 
ele é o segundo dos cinco ex-
presidentes vivos a criticar o pro
grama de privatização do atual 
Governo. 

Prato frio — Instalado conforta-
velmente em seu gabinete, Sarney * 
ontem não escondia sua satisfação 
por ter se transformado no principal 
conselheiro do PMDB. Entre tele
fonemas de governadores, visitas 
de senadores e deputados, ele tenta
va acalmar seus companheiros em 
voltas com a disputa pela presidên
cia do partido. E, de camarote, as
sistia a discussão doutrinária entre 
os principais aliados de Fernando 
Henrique do PSDB e PFL. Mas não 
deixou de dar seu palpite: 

— A social-democracia morreu , 
com o comunismo e neoliberalismo 
é um prato frio. 

Sarney se diz injustiçado com 
as intrigas atribuídas a assessores 
de Fernando Henrique de que esta
ria boicotando o Governo. Argu-: 
menta que até hoje o Governo não » 
teve nenhuma dificuldade no Con- -
gresso em relação ao seu programa^ 
de reformas. 


