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A coletivti do presidente 

" 0 novo plano é uma correção dos erros que cometemos 
Moreira Mariz 
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Frota Neto — Pergunta do jornalista 
Josafá Dantas, "Correio Brazilien-
se", de Brasília. 
Sarney — Eu ia dizer também mais 
uma parte sobre política industrial. 
Eu acho que nós devemos também 
desregulamentar nossa economia, 
que é muito cheia de regulamentos 
evitando a possibilidade de investi
mentos. E neste instante em que não 
há poupança —a poupança privada é 
pequena, a poupança pública é ze
ro—, nós temos que estimular, atra
vés das leis de mercado, também 
desregulamentando, possibilitando, 
dentro das leis nacionais, também 
"joint-ventures" entre companhias, 
através de empréstimos, através de 
participação de capital. Enfim, o 
Brasil precisa se modernizar. Eu 
ontem conversava isto com o Felipe 
González, que é um líder socialista. E 
ele me dizia quando eu disse a ele: 
60% da economia brasileira é uma 
economia estatizada. Ele caiu para 
trás. Ele me disse que no setor de 
energia elétrica, num país socialista 
dominado pelo Partido Socialista, 
eles têm apenas a estatal, a Compa
nhia de Distribuição de Energia, e 
que ele achava, como líder socialista, 
que o mais importante para a classe 
trabalhadora é o dinamismo dos 
investimentos, porque tendo investi
mento, tem trabalho e ao mesmo 
tempo ganhos de salários reais. Não 
tendo investimentos, não tem traba
lho, não tem ganhos de salários reais 
e o país cai na depressão, cai na 
recessão. Perdão. 

Frota Neto — Pergunta do jornalista 
Josafá Dantas, "Correio Brazilien-
se". 
Josafá Dantas — Presidente, a 
Comissão de Organização dos Pode
res aprovou, recentemente, o futuro 
regime parlamentarista e que redu
ziu drasticamente os poderes do 
presidente da República. Eu pergun
to: como vossa excelência pretende 
governar um pais em crise, com 
esses poderes reduzidos, e se o 
deputado Ulysses Guimarães como 
primeiro-ministro, como sugeriu o 
líder do governo no Congresso, 
dificultaria ou ajudaria sua missão 
nos próximos anos? 
Sarney — Acho que —eu vou falar 
também em termos do que é a 
experiência dos países parlamenta
res e dos países presidencialistas. 
Hoje, no mundo, o que há é uma certa 
tendência a uma convergência entre 
as duas fórmulas. Nos países presi
dencialistas como os Estados Unidos 

'Não tendo.investimento, não tem trabalho, não tem ganhos 
reais de salários e o país cai na depressão, na recessão" 

discute-se uma maneira de o Con
gresso controlar mais o Poder Exe
cutivo. E nos países parlamentaris
tas discute-se uma maneira de ter 
um Executivo forte, com um parla
mento forte. Eu acho que essa é a 
melhor forma. Nós temos que ter um 
Executivo forte. Um país como o 
Brasil, grande, que é uma Federa
ção, ele tem que ter um Executivo 
forte, capaz de tomar decisões ime

diatas, porque os problemas são 
prementes e, ao mesmo tempo, ele 
tem que ter um parlamento forte, 
capaz de fiscalizar, capaz de acom
panhar e fazer parte também nesse 
acompanhamento das decisões do 
governo. Porque o que ocorre? Se não 
ocorre isso com o parlamento ele 
regride ao século 19. Ele fica com o 
parlamento do discurso, o parlamen
to da retórica, o parlamento em que 

se empolgam os próprios parlamen
tares, através de pronunciamentos e 
de posições que nada tem a ver com a 
ligação de governo. Assim, o que eu 
acho é que na tendência do mundo 
atual, o que nós devemos fazer é 
j jstamente isso e eu tive a oportuni
dade de dizer isso à nação no 
discurso que eu fiz. Um presidencia
lismo que tenha condições de ter um 
Congresso forte, capaz de fiscalizar e 

capaz de acompanhar. Calcule se nós 
formos estender aos Estados o siste
ma parlamentar e se quisermos 
estender aos municípios o sistema 
parlamentar. E se tivermos que 
mudar a estrutura do sistema parla
mentar, que precisa de uma máquina 
burocrática eficiente, selecionada pe
lo mérito, e capaz, e, ao mesmo 
tempo, um regime político de baixo 
para cima, baseado em distritos para 
formar então os partidos, nós que não 
temos tradição partidária? O partido 
nacional no Brasil é de 1946, até então 
nós tínhamos partidos estaduais e 
essa experiência não foi das mais 
vitoriosas. De maneira que o meu 
ponto de vista é aquele que expressei 
à nação quando falei outro dia: 
presidencialismo, mas com um par
lamento forte, capaz de ter presença 
nas decisões de governo, presença na 
fiscalização e presença no acom
panhamento da máquina governa
mental. E assim nós estamos para a 
tendência moderna atual, que é esse 
equilíbrio entre esses dois sistemas, 
tanto o presidencialista, como o 
parlamentarista. 
Frota Neto — Pergunta do jornalista 
Luis Inácio, Folha de S. Paulo. 
Luis Inácio — Presidente, infeliz
mente, a tendência da Constituinte 
não é o presidencialismo forte como 
o sr. disse. Aparentemente, tende-se 
a aprovar um parlamentarismo no 
qual o sr. teria que, ano que vem, 
nomear o primeiro-ministro, cuja 
candidatura já está sendo lançada 
pelo seu líder na Câmara. Como é 
que o sr. encara? O sr. nomearia o 
deputado Ulysses Guimarães pri
meiro-ministro? 
Sarney — Olha, primeiro esse assun
to não foi resolvido pela Assembleia 
Nacional Constituinte. Em segundo 
lugar, o deputado Ulysses Guimarães 
é um homem que é um símbolo 
nacional de grande envergadura e 
não seria do feitio dele, nem da 
dimensão dele, nem da responsabili
dade do presidente da República que, 
neste instante, nós pudéssemos ter 
qualquer conversação a esse respei
to. Quero apenas dizer que, desde o 
dia que assumi a Presidência da 
República coloquei a Constituição na 
frente de minha mesa, porque antes 
de colocar a Constituição, eu tinha 
jurado no parlamento defender a 
Constituição, as leis e a integridade 
do Brasil. Portanto, essa Constitui
ção, no momento em que ela for 
votada pelo Congresso, é a Constitui
ção do Brasil, e o presidente a 
cumprirá como extremo sentimento 
do dever, como tem cumprido até 
agora a sua missão. 

Frota Neto — Pergunta da jornalis 
Denise Madueno, TV Manchete. 
Denise Madueno — Presidente o s 
propôs um pacto, reunido co 
empresários e trabalhadores, q 
não saiu. O sr. disse também que 
gatilho era uma conquista e ago 
não existe mais o gatilho salari; 
Qual é o caminho, diante dess 
fatos, para o governo ter a credibi 
dade que o Cruzado no ano passai 
já havia derrubado, para execut 
esse novo plano económico? 
Sarney — O novo plano económico 
justamente uma correção dos err 
que nós cometemos no Cruzado . 
passado. Nós provamos, através 1 
Plano Cruzado, que é possível un 
solução não ortodoxa para tratar 
problemas de uma economia nun 
inflação alta. E a verdade é que ni 
conseguimos, naquela época, derr 
bar de 15 para zero por cento, um 
pouco, talvez tenha sido até dema 
porque criou em todos nós un 
euforia que não seria realizada. Ma 
nós cometemos alguns erros, porqi 
nós não conhecíamos o que era ger 
uma economia somente com a elirr 
nação da inflação inercial. Então, 
Plano Cruzado 2... ela está baseac 
na nossa experiência com o Cruzai 
1 e dos erros que cometemos com 
Cruzado número 1. Não é um fraca 
so do Plano Cruzado, ao contrári 
nós estamos justamente procuranc 
corrigir esses erros e por isso n< 
sabemos que vai dar certo. Nós 
sabemos que quando represamos, 
inflação inercial desaparece e n< 
vamos ter no outro mês, sem dúvid. 
uma inflação de 3 a 4% no Brasi 
Não vamos confundir, que o povo nâ 
faça confusão na cabeça, que 
inflação deste mês seja 3 ou 4. P( 
que? Porque a inflação que vamc 
medir este mês, até o fim do mês, j 
foi medida, foi a inflação que passe 
antes do dia 15. No momento, ela est 
nos computadores do IBGE send 
processada para ser anunciada r 
fim do mês, mas é a inflação qu 
passou. Daqui do dia 15 até o dia 1! 
que é a nova fórmula de medir 
inflação do mês de julho, nós tereme 
então a mesma coisa que nós tivemc 
no Cruzado 1, que é a queda brusc 
da inflação inercial. Quando nc 
jogarmos a inflação para esse pati 
mar de 3, 4%, nós aí no Cruzado Doi 
já temos os instrumentos necessáric 
a controlar a inflação, de modo a qu 
não tenhamos os erros que tivemc 
no Cruzado número 1, onde nd 
também deixamos embutidos vário 
preços que nós não pudemos fazer. 

Continuo na pógina seguini 


