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arney^espera que 
eleitor entenda o 

aumento da gasolina 
O presidente do PDS, senador José Sarney, defen

deu o governo, ontem,diante de críticas feitas ao novo 
aumento de gasolina, manifestando sua convicção de 
que o eleitorado brasileiro atingiu um alto grau de 
maturidade e deverá compreender que o governo 
procura agir da melhor forma para conjurar uma crise 
de cará ter internacional. 

« O povo brasileiro já entendeu que o governo faz o 
que pode para diminuir o impacto da inflação sobre 
diferentes segmentos da sociedade brasileira,"manten
do uma política de correção monetária ao mesmo tem
po em que aplica um reajuste semestral de salários, 
que tem por finalidade evitar a erosão do poder de 
compra dos trabalhadores» , disse o- presidente do 
PDS. 

MATURIDADE 

Sarney recusou-se a aceitar que os sucessivos 
aumentos de bens e serviços — como o da gasolina ou 
das tarifas — venham a prejudicar eleitoralmente o 
PDS, argumentando que a opinião pública já foi 
preparada para compreender que o Brasil não pode 
fugir aos efeitos de uma crise económica avassaladora, 
que atinge as mais sólidas economias do mundo — e 
não apenas os países era desenvolvimento. 

_ O governo é levado a isso — disse — não pela 
vontade de efetuar aumentos, mas porque o Brasil es
tá inserido no contexto da economia internacional e 
não pode fugir aos efeitos da crise económica. 

O que o governo pode fazer é corrigir o poder de 
compra da moeda e reajustar semestralmente os 
salários — coisas que já vem fazendo. 

Dizendo que não vé qualquer conotação política no 
aumento de gasolina, da última quinta4eira, Sarney 
sustentou que o Brasil possui atualmente o terceiro 
Produto Interno Bruto do mundo, o que lhe confere 
importância específica na economia mundial. Susten
tou que o Brasil não é mais uma economia primária, 
mas uma economia muito complexa. 

Lembrou que, ao término da XI Guerra Mundial .o 
Brasil acumulou boas reservas em moedas fortes que 
foram dispendidas na compra de supérfluos. Isso não 
ocorreu agora, quando o país endividou-se a ponto de 
apresentar um saldo negativo nas suas contas exter
nas de cerca de 80 bilhões de dólares. 

— A dívida foi contraída para reforçar a nossa es
trutura económica, gerar energia para manter o desen
volvimento industrial do país e atender a uma deman
da de emprego reclamada por mais de um milhão de 
brasileiros novos,que chegam.anualmente ao mercado 
de trabalho — disse o presidente do PDS. 

Lembrou o parque industrial brasileiro, o sistema 
de telecomunicações, o sistema viário para demonstrar 
que o endividamento não foi em vão, mesmo porque os 
empréstimos tiveram *uma aplicação de alta signifi
cação económica e social. A sociedade brasileira, para 
Sarney, faz parte de um mundo que enfrenta uma de 
suas piores crises e não poderia fugir aos efeitos des
sas dificuldades, que-atingem as mais sólidas eco
nomias mundiais. 

Disse que o erro das oposições tem sido o de ig
norar que o Brasil tornou-se-um país complexo, 
tratando-o ainda "como se fosse a economia primária 
que já foi". 

O senador José Lins de Albuquerque, vice-líder do 
Senado, também defendeu o aumento da gasolina 
como necessário, argumentando que, sempre que o 
dólar sobe, se não houver o consequente aumento nos 
derivados de petróleo, o Tesouro tem um prejuízo de 
cerca de 15 a 20 bilhões de cruzeiros com a fatal queda 
na arrecadação. 

José Lins reiterou argumentação já usada em 
outras oportunidades, sustentando que o aumento da 
gasolina, na verdade, funciona como um elemento de 
redistribuição de riqueza, pois atinge as classes 
médias e altas, mas_permite que ogoverno beneficie 
as classes menos favorecidas com seus programas 
sociais. 

O senador cearense, que também é vice-líder do 
governo no Senado, acha que o aumento da gasolina 
não trará prejuízo eleitoral ao PDS, «pois o povo já 
adquiriu a consciência de que o país enfrenta uma crise 
internacional» . 

O senador Bernardo Viana (PDS-PI) , abordado 
por um jornalista se o aumento de gasolina não 
prejudicava o PDS de seu Estado, foi categórico: • 

~ Lá no Piauí, não há automóveis, há carros de 
bois. 


