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As declarações do presidente 
Sarney no sentido de que a ade
quação do Plano Bresser às novas 
pressões altistas, mediante a ado-
çâo de medidas de flexibilização, 
trouxeram alívio tanto para a po

pulação quanto para os agentes do 
sistema produtivo. Com efeito, a 
fala presidencial revelou que os 
reajustes de preços e de salários 
obedecerão a critérios capazes de 
evitar o crescimento imoderado 
dos valores de comercialização 
junto ao consumidor e o desapare
cimento de mercadorias essen
ciais. 

Tais preocupações se inserem 
no quadro geral de diretrizes des
tinadas a bloquear a ação dos 
agentes desestabilizadores, seja 
para não comprometer as rendas 
das classes assalariadas, seja pa
ra assegurar o ritmo de cresci
mento da economia. Quanto a este 
último aspecto, o Governo mano
bra no sentido de sustentar o mer
cado de consumo interno em cor
respondência com as necessida
des de expansão de áreas estraté
gicas da economia. Justifica-se, 
desse modo, a política salarial re
centemente anunciada pelo minis
tro da Fazenda, Bresser Pereira, 
no sentido de que os salários se
guirão adiante dos preços, mas 
em níveis que não provoquem de
mandas intoleráveis e de efeitos 
inflacionários. 

E possível compreender, assim, 
por que o Governo decidiu conce
der um abono de dez por cento so
bre o valor do salário mínimo às 
classes de baixa renda (até cinco 
salários mínimos). No caso, a ini-
ciaiva serve para repor as perdas 
ocorridas desde a instituição do 
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Plano Bresser, uma vez que, sob o 
/ponto de vista estratégico, o presi-
' dente Sarney pretende atingir ob-
jetivos mais substanciais. Foi por 
essa razão que, na entrevista cole-
tiva, revelou sua decisão de ele
var em sessenta por cento reais o 
valor do salário mínimo, até o fi
nal de seu Governo. 

Também essas diretrizes dão 
testemunho de que o Governo não 
sucumbirá às tentações recessio-
nistas, como desejam alguns seto-
res ligados a interesses irrevelá-
veis. A filosofia admitida, a julgar 
pelas definições de Sarney, na en
trevista coletiva e em outras opor
tunidades, acolhe o crescimento 
económico como única opção para 
um pais com vocação de potência 
mundial. Não se enxerga outra 
forma dé o Brasil honrar os seus 
compromissos internacionais 
pendentes, hoje orçados em torno 
de US$ 113 bilhões, a não ser pela 
busca constante da expansão eco
nómica. 

A outra alternativa seria exau
rir a capacidade de exportação 
sem a contrapartida das importa
ções indispensáveis ao reequipa-
mento e modernização da econo
mia, notadamente no campo tec
nológico. Nesse passo, o Brasil po
deria resgatar com mais veloci
dade algumas parcelas da dívida 
externa, mas jamais poderia 
pagá-la totalmente, porque sua 
capacidade financeira iria de que
da em queda, até esgotar-se por 
completo. Como se sabe, a econo
mia nacional carece, tanto quanto 
as grandes sociedades industriali
zadas, de internação de bens de 
capital, matérias-primas e tecno
logias, itens que só podem ser con
seguidos pela aplicação, em parte 

signitivativa, dos saldos gerados 
na balança comercial em impor
tações. 

Essa garantia de que a econo
mia interna vai continuar em ra
zoável ritmo de expansão atende 
a todos os aspectos envolvidos no 
sistema produtivo. 

Há de se destacar da entrecial 
presidencial a declaração de que 
o Brasil não guarda preconceitos 
contra a atuação dos capitais in
ternacionais. E fundamental que 
o Presidente da República insista 
nesse ponto para evitar tratamen
tos hostis contra o Brasil, numa 
hora em que fragmentos da As
sembleia Nacional Constituinte 
emitem sinais claros de intolerá
vel xenofobia. O ingresso de re
cursos estrangeiros, seja sob a 
forma de investimentos, seja sob 
a forma de empréstimos, é algo 
indispensável para assegurar a 
estabilidade económica interna e 
aliviar as pressões sociais. No que 
diz respeito a este último aspecto, 
sempre convém lembrar que, 
anualmente, buscam o mercado 
de trabalho pela primeira vez cer
ca de dois milhões de jovens. Se 
não houver uma expansão signifi
cativa do sistema económico, o 
que se fará em maior segurança e 
rapidez com a ajuda dos investi
mentos internacionais, haverá 
contração do mercado de trabalho 
e, em consequência, aguda crise 
social. 

As revelações do presidente 
Sarney em sua entrevista abar
cam todo esse rico ternário, sem
pre com o objetivo de mostrar os 
caminhos da estabilização econó
mica interna e os meios de asse
gurar tranquilidade social ao pç 
vo brasileiro. ,y-


