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Para Sarney, só celebrando "con
tratos de serviço", com prémios de produ
tividade às empresas que conseguirem achar 
petróleo no Brasil, o país se libertará da de
pendência externa no setor energético e, con
sequentemente, evitando a estagnação eco
nómica e a crise social dai advinda. 

— O aumento agora imposto pela 
OPEP como arma polítíca é um confisco que 
os produtores de petróleo exercem, unilateral
mente', sobre as nações mais pobres, já que os 
países industrializados sofrem, roas não tanto. 

Informando que o aumento de 10 por 
cento nos preços do petróleo representará, em 
76, um aumento de 2 bilhões e 200 milhões de 
dólares no endividamento externo brasileiro, 
Samey chama a atenção para a seriedade da 
ameaça — "já está em perigo a credibilidade 
do desenvolvimento nacional, já é difícil o 
acesso ás fontes de financiamento, pela queda 
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de nossas reservas". 
Na verdade, o que deseja o senador 

maranhense é apenas uma ampliação dos con
tratos de serviços, "que a Petrobrás já tem". 
O senador Luiz Cavalcante (Arena—AL), o 
preculsor no Senado na defesa aberta de as
sinaturas de contratos de risco pela Petrobrás, 
observa com atenção, quando Jarbas Pas
sarinho (Arena—PA) e Roberto Saturnino 
(MDB—RJ) intervêm, quase ao mesmo tem
po, para admitirem a tese, "desde que o pa
gamento seja feito em dinheiro e não em 
petróleo". 

Passarinho lançou, ainda, a ideia de 
se celebrar contratos de investimento para 
pesquisa, dando como garantia o óleo a ser 
retirado do subsolo. 

No entender de Sarney, a crise do 
petróleo, que atingiu o Brasil quando o país 
iniciativa a "decolagem" para uma sociedade 

Ide risco 
industrial" competitiva, está a ameaçar-nos 
com a estagnação - alta taxa de inflação 
aliada a uma reduzida taxa de crescimento — 
"com uma dramática repercussão em nosso 
desenvolvimento, no custo de vida e no de
semprego". 

— Se persistir a tendência de con
sumir reservas cambiais nas importações de 
petróleo, o Brasil mergulha na baixaflação, ou 
seja, "inflação com crescimento zero". 

Pelo ângulo político, Sarney vê o 
perigo do país, mergulhado numa crise eco
nómica, comportar a distensão. "Nesse caso, é 
utopia falar em distensão ou discutir pro
blemas de institucionalização", pois "ne
nhuma nação passou da barreira dos 20 por 
cento de inflação e mergulhou na estagflaçâo, 
dentro do regime democrático. E o Brasil é um 
exemplo disso, já que nossas crises politicas 
têm obedecido a esses índices". 


