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S^me^promete a sucessor inflação 
Cumprido o ritual de ela

boração da Constituição, 
fechados os acordos da 
dívida externa e assegura
da a vigência das regras 
básicas do regime demo
crático, o presidente José 
Sarney considera que resta 
ao seu governo, nos próxi
mos dezoito meses — que 
tendem a ser marcados pe
la disputa pela sucessão 
p r e s i d e n c i a l —, 
concentrar-se no esforço 
administrativo para redu
zir a taxa de inflação. 

Sarney pretende entre
gar o poder ao seu sucessor 
com um regime democráti
co plenamente estabeleci
do, a dívida negociada e a 
inflação reduzida. "Vamos 
entrar numa nova etapa", 
disse no seu programa ra
diofónico semanal, "Con
versa ao Pé do Rádio", na 
sexta-feira. 

"A inflação está na raiz 
da visão de que tudo vai 
mal", disse o presidente, 
"ela destrói a confiança, 
desestimula a economia, 
seduz os políticos para a 
demagogia". 
A PARTE DO GOVERNO 
"O governo está fazendo 

a sua parte, com a redução 
drástica do déficit público, 
cortando despesas, racio
nalizando a administração, 

.privatizando atividades 
que podem ser transferidas 
para a iniciativa privada. 
Tudo favorece, mas antes 
de mais nada temos que 
acreditar que a inflação 
tem de ser combatida, não 
só pelo governo, mas por 
todos." 

E continuou: "Não se de
ve esperar, portanto, paco
tes mágicos, medidas sal
vadoras. A chamada teoria 
económica tem suas leis e 
nós já vimos os riscos que 
se corre ao tentar esquecê-
las. Portanto, não repetire
mos experiências que não 
deram resultado desejado. 
No entanto, não temos a vi
são de que a inflação é in
domável. Vamos e estamos 
combatendo nas suas cau
sas reais, nas suas motiva
ções, nas suas fontes gera
doras: a primeira delas, o 
déficit público; encerra
mos o primeiro semestre 
com um déficit público de 
cerca de 1% do PIB nacio
nal — um resultado excep
cional". 

"Um país como o Brasil, 
com instituições democrá
ticas vivas, produzindo co
mo nunca produziu, com to
do o povo trabalhando e a 
sociedade preocupada com 
a alta dos preços e a desva
lorização da moeda, não 
pode ter a inflação que te
mos", observou. 
O MOMENTO E PROPICIO 

Para Sarney, o momento 
é propicio a essa ação até 
porque o País já dispõe de 
estabilidade -jia_economia„ 
interna e externa. E citou, 
em tom otimista, a suspen
são da moratória da divida 
externa como exemplo des
sa situação. 

"A dívida externa tem 
dois níveis: um é o finan
ceiro, aquele que diz res
peito às transações entre os 
bancos e os países devedo
res; outro é o nível político, 
aquele em que a responsa
bilidade do conjunto da 
dívida deve ser meditada 
por todos os países — deve
dores e credores. Assim co
mo não fizemos um cartel 
de devedores, nós não que
remos ver a formação de 
um cartel de credores im
pondo soluções." 

"Mas compreendemos, 
também, que a economia 
interna não se dissocia da 
economia externa. Não 
podíamos tratar da econo
mia interna sem resolver
mos o problema da econo
mia externa", ressaltou. 
"Agora, resta-nos o dragão 
da inflação — esse mons
tro, como disse, devorador 
de salários, destruidor do 
equilíbrio económico, des-

: moralizador dò valor da 
moeda e fonte de inquieta-

A plataior] 
Por Marcos Magalhães 

de Brasília 
O PSDB, partido dos ex-

ministros da Fazenda Dilson Fu-
naro e Luiz Bresser Pereira, quer 
um novo programa de estabiliza
ção económica, para conter a in
flação brasileira. As linhas mes
tras do plano, que no início do ano 
eleitoral de 1989 se transformará 
em plataforma eleitoral, começa
ram a ser discutidas sexta-feira 
em Brasília, durante uma reu
nião entre políticos e economistas 
ligados ao partido. 

"Toda experiência demonstra 
que os processos inflacionários 
agudos não são passíveis de tra
tamento gradualista", diagnosti
ca o documento básico do debate, 
intitulado "Para a superação da 
crise, uma agenda para a discus
são do PSDB". 

Elaborado pelo cientista políti
co Hélio Jaguaribe e pelos econo
mistas André Lara Rezende e Ed-
mar Bacha, o texto bate duro na 
política oficial de combate à in
flação e prega uma combinação 
de receitas ortodoxas e heterodo
xas. 

do PSDB para 1989 
A primeira das condições apon

tadas para o sucesso do Progra
ma de Estabilização é a raciona
lização, do setor público. A refor
ma da máquina governamental, 
por sua vez, deveria ser acompa
nhada pelo refinanciamento da 
dívida externa do setor público. 

Como consequência, se estabe
leceria a terceira condição: a re
dução — ou eliminação — do défi
cit público, de forma que o refi
nanciamento da dívida obtido 
junto aos credores seja utilizado 
para tornar negativa a necessida
de de financiamento interno do 
setor. 

A quarta condição para o su
cesso do programa, estabelece o 
documento do PSDB, seria a ado-
ção de uma política monetária e 
creditícia restritiva, com taxas 
altas de juros de curto prazo. A 
quinta — e mais importante — su
gere um congelamento: "coorde
nar a política de salários e preços 
para reajustá-los aos seus valo
res reais médios observados nos 
últimos seis meses antes do início 
do programa de estabilização, e 
posterior eliminação de qualquer 

referencia à inflação passada". 
O senador Mário Covas, prová
vel candidato do PSDB a presi
dência da República, preocupou-
se em demonstrar que a palavra 
congelamento não estava men
cionada no documento. Mas o ex-
ministro Bresser Pereira, res
ponsável por um dos dois conge-
lamentos de preços e salários do 
governo Sarney, não escondia a 
intenção do partido, uma vez que 
chegue ao poder. 

"Não basta reduzir o déficit pú
blico, é preciso congelar", recei
ta Bresser. Para ele, até mesmo 
o atual governo será obrigado a 
adotar este caminho, embora não 
esteja pronto para, ao mesmo 
tempo, preparar as condições ne
cessárias ao sucesso da iniciati
va. O principal dos requisitos, no 
entender de Bresser, é a adoção 
de uma postura mais rígida na 
negociação da dívida externa. 

"Juro é déficit público", afir
ma o ex-ministro, lembrando que 
o pagamento de juros aos bancos 
credores tem retirado do Brasil, 
anualmente, o equivalente a 3% 
do seu Produto Interno Bruto. "A 

nossa proposta inclui a desinde-
xação da economia, o congela
mento de preços e salários e um 
violentíssimo combate ao déficit 
público, o qual só pode ser obtido 
com a resolução do problema && 
dívida externa", disse Bresser. 

O senador Mário Covas acredi
ta que as medidas duras previs
tas para constar de seu programa 
de governo não deverão prejudi
car sua campanha, em 1989. "Fa
lar a verdade só rende votos", ar-
gumentou Covas, que foi buscar 
em um conselho recebido na in
fância a justificativa para a sua 
pronta adesão ao programa de 
estabilização. 

"Uma vez me disseram que ha
via duas maneiras de ganhar a 
vida, a honesta e a desonesta", 
contou. "E me recomendaram 

• seguir a via honesta porque havia 
ali menos concorrência", grace
jou Covas. Para ele, ninguém 
mais acredita em sonhos prome
tidos em campanhas eleitorais. E 
anunciar um combate à inflação 
cheio de sacrifícios, aposta o se
nador, poderá resultar em bons 
dividendos nas urnas. 

ções, de incertezas e de in
segurança. Portanto, nesta 
nova etapa, vamos, com re
novado ânimo, oferecer um 
combate à inflação sem 
quartel." 

Integra 
"Brasileiros e brasileiras, 

bom dia. 
Aqui vos fala, mais uma vez, 

o presidente José Sarney. Nos
sa "Conversa ao Pé do Rádio", 
nesta sexta-feira, será, como 
sempre, mais uma oportunida
de direta, sem intermediários, 
de uma conversa franca do 
presidente como povo. 

Hoje, desejo abordar, especi
ficamente, o mais grave pro
blema nacional, que é a infla
ção, ressaltar que nunca me
nosprezei a gravidade do pro
blema inflacionário, mas seria 
uma ingenuidade de pensa-la 
fora de um contexto global. A 
inflação, ela cria uma cultura e 
é realimentada por essa mes-
ma cultura. Ela está na raiz da 
visão de.que tudo vai mal; ela 
destrói a confiança; ela deses
timula a economia; ela seduz 
os políticos para a demagogia; 
ela não pode ser vista, portan
to, como um fenómeno isolado; 
ela é psicológica, é inercial. 
Ela tem seu núcleo em causas 
económicas crónicas, como o 
déficit público. 

Mas, ela também tem sua 
autonomia, e tem sua depen
dência — autonomia de ser um 
fenómeno grave que corrói a 
sociedade, dependência, de não 
poder ser encarada como um 
fenómeno isolado. Ela se ali-, 
menta do especulador, e ela'de
sestimula o trabalho. Ela é'res
ponsável, em grande parte, pe
la corrupção. Ela degenera, 
mas .^)ara enfrentá-la temos 

"que ve-la dentro dó"contexto do 
político, do social e do económi
co. 

"Estamos 
entando 

numa nova 
etapa" 

Meu primeiro desafio neste 
governo foi a restauração da 
democracia no País. Esta era a 
primeira etapa: devolver a li
berdade perdida. Isto foi feito. 
Nunca o País viveu um clima 
de liberdade em toda a sua His
tória, como tem vivido nestes 
anos do meu governo. 

A democracia é hoje uma 
realidade no Brasil. Estamos 
concluindo a implantação do 
Estado de Direito, da moderna 
democracia brasileira, com a 
promulgação da nova Consti
tuição, votada por uma Consti
tuinte eleita pelo voto direto, 
convocada por mim, que traba
lhou com absoluta independên
cia e em meio a uma discussão 
apaixonada, calorosa e patrió
tica em todos os setores da vida 
nacional. 

Coube-me não apenas a hora 
de convocar a Constituinte, 
mas, durante este período, a 
responsabilidade de manter a 
Nação em paz e tranquilidade, 
enquanto os senhores consti
tuintes, deputados e senadores, 
traçavam os rumos legais do 
Brasil. 

Ao mesmo tempo, coube-me 
enfrentar um período tempes
tuoso da nossa economia. En
frentar, por exemplo, o proble
ma da dívida externa que her
damos — a maior dívida exter
na do mundo, com reflexos pro
fundos dentro do conjunto da 
economia nacional. Esse pro
blema não é um problema só 
brasileiro, é hoje um problema 
mundial, que afeta não só os 
países devedores, mas os 
países credores. 

"Mo queremos 
um cartel de 

credores impondo: 
•y1} C#3£ífc00Ff 

Como eu sempre afirmei, 
aqui no Brasil, e fora do Brasil, 
a dívida externa tem dois 
níveis: um nível, que é o nível 
financeiro, aquele que diz res
peito às transações entre os 
bancos e os países devedores. 
Nisto, cada país tem a sua par
ticularidade: o volume de sua 
dívida, as condições de paga
mento, as potencialidades de 
sua economia e há-.um^outr» 
nível, que é o nível político, ris
te nível político é aquele em 
que á responsabilidade do con
junto da dívida deve ser medi
tado por todos os países — os 
países devedores e os países 
credores. 

Assim como não fizemos um 
cartel de devedores, nós não 
queremos ver a formação de 
nenhum cartel de credores im
pondo soluções. Estamos coe
rentemente mantendo ncjso 
ponto de vista, de que não pode
mos ver em particular a Amé
rica Latina como um país ex
portador líquido de capital e 
que esta é uma situação insus
tentável que tem que ser resol
vida, mas no nível financeiro, 
qi .< e aquele que diz respeito à 
operação diária da economia. 

Quero afirmar que o Brasil, 
ontem, assinou com seus cre
dores o acordo no qual ele en
cerra as discussões sobre o 
ponto de vista financeiro da 
nossa dívida, regulariza a si
tuação internacional, que en
contrei desregularizada desde 
o primeiro dia do governo. Sem 
nenhum acordo internacional 
— um acordo vencido e um 
acordo para assinar —, um 
acordo que não foi assinado e 
que nos levou a providências 
drásticas para resguardar o 
País da bancarrota, uma vez 
que as nossas reservas cam
biais chegaram a um nível in-

. suportável, que comprometia a 
» sobrevivência da nossa econo

mia. Neste instante, tomei uma 
decisão, decisão difícil, decisão 
heróica, que sabia de suas con

sequências, que foi a decisão 
da moratória. 

Ontem, suspendemos a mo
ratória, porque o Brasil recu
perou as suas reservas. Hoje, 
tem boas reservas. Hoje, está 
com um comércio internacio
nal dinâmico, com saldos da 
balança de exportação que 
irão, ao fim do ano, a um pata
mar de cerca de 17 bilhões de 
dólares. Assim, posso dizer que 
regularizamos a situação da 
economia do Brasil, na parte 
que se refere à sua inserção no 
contexto internacional. 

Mas compreendemos tam
bém que a economia interna 
não se dissocia da economia 
externa, não podíamos tratar 
da economia interna sem resol
vermos o problema da divida 
externa. Agora, resta-nos o 
dragão da inflação — esse 
monstro, como eu disse, devo
rador de salários, destruidor 
do equilíbrio económico, des-
moralizador do valor da moeda 
e fonte de inquietações, de in
certeza e de insegurança. Por
tanto, nesta nova etapa, va
mos, com renovado ânimo, ofe
recer um combate à inflação 
sem qttáMel. 
-;Mas ' quero dizer que este 

combate à inflação não é obra 
somente do governo. A infla
ção, como eu disse, é uma cul
tura, uma cultura enraizada na 
sociedade que tem que ser 
exorcizada. 

Estamos num momento em 
que podemos conjugar esforços 
para eSsa tarefa. Como eu dis
se, resolvido o problema da 
dívida externa em relação aos 
seus credores, na parte finan
ceira, assegurada a estabilida
de politica, nós, agora, deve
mos nós dedicar, como etapas 
que não podiam ser queimadas 
e que foram ultrapassadas, à 
regularizaçãu da economia na
cional. 

O setor produtivo nosso j á-es- -
tá ativo, a agricultura celebra 
safras, as maiores de nossa 
História. As intenções de inves
timento na indústria são positi
vas e estamos vendo a volta 
acelerada dos investimentos 
internos. As grandes agências 
internacionais também abrem 
os seus créditos ao Brasil. 

"Não repetiremos 
experiências 

que não deram 
resultado" 

Aqui, desejo informar ao po
vo brasileiro que, nesses dois 
anos, todas essas agências fi
caram fechadas para o nosso 
País. Atravessamos a pão e 
água esse difícil deserto desses 
dois anos, em que tive que to
mar decisões políticas e econó
micas importantes, com gran
des desgastes, mas que eram 
do meu dever e que tomei em 
benefício do País. 

O desemprego está-se redu
zindo a cada dia. O governo es
tá fazendo a sua parte, com a 
redução drástica do déficit pú

blico, cortando despesas, ra
cionalizando a administração, 
privatizando atividades que po
dem ser transferidas para a 
iniciativa privada. Tudo favo
rece, mas antes de mais nada 
temos que acreditar que a in
flação tem que ser combatida, 
não só pelo governo, mas por 
todos. 

Não se deve esperar, portan
to, pacotes mágicos, medidas 
salvadoras. A chamada teoria 
económica tem suas leis. e nós 
já vimos os riscos que se corre 
ao tentar esquecê-las. Portan
to, não repetiremos experiên
cias que não deram o resultado 
desejado. No entanto, não te
mos a visão de que a inflação é 
indomável. Vamos e estamos 
combatendo nas suas causas 
reais, nas suas motivações, nas 
suas fontes geradoras: a pri
meira delas, o déficit público. 

Encerramos o primeiro se
mestre com léficit público de 
cerca de 1% do PIB nacional — 
um resultado excepcional, que 
ninguém acreditava, mas que 
foi realizado com essa política 
de austeridade, essa política 
firme e essa determinação he
róica. 

"Desaparecem as 
fontes de 

desconfianças 
e de perplexidade" 

Úm país como o Brasil, com 
instituições democráticas vi
vas, produzindo como nunca 
produziu, com todo o povo tra
balhando e a sociedade preocu
pada com a alta dos precoce a_ 
desvalorização da meoda, não 
pode ter a inflação que estamos 
tendo. 

Quero dizer que vamos colo
car toda nossa obstinação nes
sa luta sem tréguas, e para isso 
precisamos da ajuda de todos. 
Não acreditem se algum pessi
mista repetir que a inflação é 
uma fatalidade e que devemos 
conviver com ela, nos patama
res em que se encontra. 

Já se disse no Brasil que a in
flação era um bem, que era 
uma coisa necessária, que ela 
era essencial ao desenvolvi
mento. Um país do nosso tama
nho, com a nossa visão, com a 
nossa grandeza, não pode repe
tir uma teoria dessa natureza. 

A inflação, como eu disse, ela 
é o mais grave problema de 
nossa economia e é esse dragão 
que não podemos dormir com 
ele. Muito menos deve-se acre
ditar que a inflação é conse
quência da situação de menos 
cuidado do governo para com a 
economia. 

Não. A inflação tem raízes, 
como eu disse, mais profundas. 
Vejam, por exemplo, a base 
monetária constituída pelo pa
pel moeda em circulação e pela 
reserva bancária. Ela está 
crescendo abaixo da inflação. 

Em agosto, a expansão da 
base monetária foi de 7,9% pa
ra uma inflação de 20%, 20,6% 
— bem menor, portanto. Isso 

quer dizer que a economia não 
está descontrolada e há algo 
mais debaixo do sol. Nossa in
flação tem uma inflação verda
deira e uma inflação artificial. 
Tem, dentro dela, os especula
dores, tem dentro dela os boa
tos das quintas-feiras, anun
ciando a catástrofe na sexta. 
Tem dentro dela aqueles que 
estão acostumados à ciranda 
inflacionária e, com ela, têm ' 
feito com que a sociedade bra
sileira, cada vez mais, seja di
vidida entre os mais ricos, que-
mais enriquecem, e os mais por 
bres, que mais empobrecem./ 

"Vamos impedir 
a alta 

desordenada 
do mercado" 

Portanto, estáé.ijjííà níénsá 
gem que desejo colocar ria 
consciência de todos os brasi
leiros: ninguém pense que o 
presidente é aquele guardião 
de privilégios, que é aquele que 
deve exclusivamente ser o res
ponsável pela manutenção dos 
erros, que são de muitas áreas. 
Não, como tenho dito, quem faz 
o país não é o presidente da Re
pública, não são as autorida
des, é o povo, é a sociedade co
mo um todo, e a sociedade deve 
lutar também para criar-se 
uma consciência de que a infla
ção não é um problema que di
ga respeito somente ao gover
no, mas que ela tem muitos 
responsáveis. Vamos lutar con
tra a especulação, vamos im
pedir a alta desordenada do 
mercador deixando- de pagar 
preços abusivos, aumentados 
por conta da inflação futura. E 
preciso vigilância, é preciso 
também que as classes produ
toras participem dessa cruza
da, que elas não fiquem à base 
de informações falsas' e inte
ressadas, jogando a inflação 
para um patamar que não é o 
seu verdadeiro patamar — 
aquele que os índices econômi- i 
cos globais da economia nos in
dicam. 

Aqui fica, portanto, esta 
mensagem de alerta e de pedi
do de colaboração para com to
do o povo brasileiro, nesta 
"Conversa ao Pé do Rádio". 
Está começando, como eu dis
se, neste momento, uma outra 
etapa do nosso trabalho: regu
larizado o setor externo, con
cluída a Constituinte, desapa 
recém as fontes de desconfian
ças, as fontes de permanente) 
perplexidade que sempre 
aqueles que são os pregoeiros 
do caos, estão ativando. 

Portanto, vamos entrar nu
ma nova etapa com a liberda
de, com o Estado de direito, 
com uma economia dando si-' 
nais de recuperação bem 
visíveis e com uma concentra
ção de todos no combate ao 
maior de todos os nossos inimi-/ 
gos, queé a inflação. 

Bom-dia, brasileiras e brasi
leiros". 

- * • * - - -


