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\ A w i l OPINIÃO 

Jornal de Brasí 
A hora é da política 

Ao reclamar, como acaba de 
fazer com acuidade e sabedoria, 
uma solução politica para a crise 
económica, o Presidente do PDS, 
senador José Sarney, pôs a mão 

Tia essência dã~Tnróe==«==iindicou 
provavelmente o único caminho 
alternativo ao desastre que se 
apresenta neste instante ao pais. 
É preciso, com urgência, res
taurar o primado da decisão 
politica, retornando a tecnocracia 
à função assessora que lhe é tí
pica. Um pais do tamanho do 
Brasil, ativo e criativo, não pode 
continuar sendo governado por 
bridge-loans e, sobretudo, não 
pode ser mantido na ignorância 
em relação à gravidade da si
tuação a que foi levado. 

O grande cenáculo dos 120 
banqueiros reunidos ontem em 
Nova Iorque permitia contem
plar-se com grande melancolia a 
situação do Brasil, lutando deses
peradamente para rolar a divida 
ou, em linguagem mais acees-
sivel, fazer um Croché, como se 
operações financeiras a juros de 
mercado fossem remédio contra 
insolvências. A situação a que 
chegamos tem uma só raiz, a 
visão tecnocrática da politica. 
Como a politica não obedeceu as 
p r o j e ç õ e s e c o n o m é t r i c a s , 
preferindo, ao contrário, con
trariá-las, os produtos brasileiros 
de exportação foram incapazes de 
saldar os créditos antecipados 
que os banqueiros internacionais, 
ansiosos por juros, puseram em 
nossas mãos. 

Importantes e cada vez mais 
numerosos segmentos da opinião 
nacional advertiam sempre para 
os riscos do modelo de desenvol
vimento baseado na poupança 
externa. Os mesmos segmentos, 

que não tiveram resposta, adver
tem agora para a inevitabilidade 
da renegociação, única saida 
lógica para esta crise. E desgas
tante e inútil a energia gasta no 
esforço de adiar a divida, e crescê-
la. O Brasil não poderá pagá-la 
enquanto os preços dos seus 
produtos de exportação per
manecerem aviltados ou até 
quando as grandes nações dis
criminarem as importações 
brasileiras. 

Os grandes paises consu
midores de matérias-primas os 
vendedores de tecnologia e 
produtos industriais e os grandes 
credores do Brasil são os mesmos. 
Os interesses dos bancos e das 
grandes corporações industriais 
e comerciais do mundo interagem 
e se realizam â custa do en
dividamento e da dependência 
dos paises pobres. Estas 
circunstâncias, que todos co
nhecem, impõem a estratégia 
brasileira de enfrentamento da 
crise: enrolar tudo num pacote só 
e negociar. Não sem antes es
tabelecer uma preliminar de 
natureza essencialmente politica 

a prioridade dos interesses do 
desenvolvimento e do bem-estar 
social internos. 

Como bem o disse o senador 
, Sarney, a hora é de decisão po

litica,, que consiste em abandonar 
as teorias de ciência económica, as 
projeções econométricas e a lin
guagem hermética dos sábios de 
Harward e proclamar o primado 
do interesse nacional, devolvendo 

'. a fat ara aos banqueiros. Eles se 
acertarão porque sabem, muito 
melhor do quê nós, que o Brasil 
não pode "quebrar", porque 
todos eles quebrariam, e também 
o sistema que os enriquece. 
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