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Dívida exige 
apoio popular 

Só os institutos de pesquisas poderão 
revelar, claramente, se o discurso do presiden
te Sarney — levado ao ar por uma cadeia de 
rádio e televisão, na noite da última quinta-
feira — teve o efeito de resgatar a confiança da 
maioria da opinião pública no governo federal. 
Mas não é preciso ser nenhum especialista 
para sentir que a fala do presidende exerceu 
uma influência positiva na complicada con
juntura politica pré-Constituinte, contribuin
do para que se restabelecesse, de alguma for
ma, o canal de comunicação entre o povo e o 
governo, que parecia obstruído desde a edição 
das medidas de reajuste do Plano Cruzado. 

Um presidente inicialmente tenso começou 
por assumir, no seu contato direto com o teles
pectador, a responsabilidade por todos os atos 
baixados pelo governo, alguns reconheci
damente impopulares. Depois, bem mais à 
vontade, ele explicaria em detalhes as razões 
que o levaram a se decidir por tais medidas: a 
cobrança indiscriminada do ágio, os juros al
tos, o câmbio negro do dólar, a queda das ex
portações e das reservas em moeda estran
geira. A continuar assim, o Plano Cruzado es
taria comprometido, apesar das suas conquis
tas sociais. 

A fala do presidente deixava transparecer, 
na sua veemência, a preocupação ética de res
tabelecer o diálogo aberto e sincero com a 
opinião pública, em geral, e com os eleitores do 
PMDB, em particular. Aqueles que foram sur
preendidos pelas medidas impopulares, 
apenas seis dias após as eleições, passaram a 
dispor de elementos para reavaliar a posição 
assumida no primeiro momento. Poderão fazê-
lo, ou não. Tudo vai depender, agora, dos 
próximos passos do governo. 

Duas observações do presidente, em seu 
discurso de quinta-feira, apontam em direção 
ao futuro. Ele acenou, por exemplo, com a 
proposta de um pacto social amplo, capaz de 
conciliar os interesses do governo e os anseios 
dos diferentes setores da sociedade, explicou o 
presidente que estava, na verdade, reafirman
do uma proposta que havia feito no inicio de 
seu governo, ma i recebida com ceticismo por 
aqueles que podariam concretizá-la: os tra
balhadores e empresários. Hoje, renovado o 
convite, a ideia iarece mais uma vez conde
nada a não sair do papel, pois os trabalha
dores, insatisfeif os com o congelamento dos 
salários, ensaiam uma greve geral que — pela 
gravidade do m imento — assume forte co
notação política. O pacto, de novo, está 
correndo um sério perigo. 

* ! 

Mais consequente parece ser a disposição-

do governo de tentar uma renegociação defi
nitiva da divida externa brasileira. Os pa
râmetros dessa renegociação foram definidos 
pelo presidente, em seu discurso, e coincidem 
com os termos da nota divulgada no mesmo 
dia pelo PMDB: a necessidade de assegurar 
uma taxa mínima de crescimento económico, 
capaz de garantir o aumento da massa de 
salários e a oferta de novos empregos. A 
dívida externa, para o PMDB, deve ser con
siderada uma questão nacional, e o povo deve 
estar preparado, desde já,para enfrentar novas 
situações de dificuldade interna, como de
corrência do conflito de interesses externos. 

Estaria o governo e, principalmente, a sua 
principal base de sustentação politica, o 
PMDB, preparando a opinião pública para a 
hipótese de uma confrontação inevitável com 
os nossos credores? Ê exatamente isso o que 
acontece, embora os lideres do PMDB, à fren
te o deputado Ulysses Guimarães,esclareçam 
que a moratória seria uma hipótese extrema a 
que o governo teria de recorrer, caso os gover
nos dos países credores se mostrem por de
mais insensíveis às implicações politicas da 
dívida brasileira. Acham os dirigentes pee-
medebistas que parte doe 12 bilhões de dólares 
que o Brasil paga, anualmente, só de juros e 
serviços da divida, terão de ficar necessa
riamente por aqui, para serem reinvestidos em 
programas que possam melhorar a redistri
buição da renda nacional. Do contrário, essa 
verdadeira sangria financeira poderia nos 
levar à crise social e, por tabela, à crise po
lítica. 

O que mais preocupa, nessa questão hoje 
nacional da divida externa, é que os nego
ciadores não vão poder trabalhar com muitas 
opções. Ou se consegue uma renegociação 
politica, fora dos moldes do FMI, como deseja 
o governo e o PMDB, ou estaremos diante de 
dois fantasmas que se pretende exorcizar: a 
moratória (entendida como suspensão uni
lateral de parte do pagamento) ou a recessão. 
E, qualquer que seja o caminho, o presidente 
Sarney vai precisar de um forte apoio politico 
e de um solidário respaldo popular. 


