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GAZETA wmm 

Mobilização 
para apoiar 
o presidente 

por José Casado 
cie São Paulo 

O presidente José Sarney 
está conseguindo aquilo 
que pretendia: unir as for
ças políticas nacionais em 
torno do governo federal 
para respaldá-lo na nego
ciação de um novo acordo 
com o Fundo Monetário In
ternacional (FMI), em ba
ses mais propícias a uma 
política de desenvolvimen
to do que as fixadas em 
acertos anteriores. 

Governadores, empresá
rios e líderes partidários 
começam a se mobilizar 
para expressar, de forma 
concreta e objetiva, seu 
apoio às linhas da negocia
ção externa que o presiden
te deve enunciar em dis-' 
curso ã Nação na próxima 
segunda-feira. 

O governador paulista 
Franco Montoro, que saiu 
na frente com uma propos
ta de reunião com o presi
dente da República, de
sembarca na noite de hoje, 
em Brasília, com um esbo
ço de documento a ser 
subscrito pelos demais 
líderes estaduais no encon
tro de amanhã. Montoro 
vai submeter esse esboço a 
Sarney. 

No Palácio do Planalto, 
ontem, chegou uma mani
festação da liderança do 
PMDB na Câmara Federal 
que pode ser tomada como 
indicador do grau de apoio 
que a estratégia adotada 
pelo presidente está obten
do no Congresso: o PMDB 
quer incluir um observador 
parlamentar na comitiva 
de negociadores brasilei
ros, conforme relata o re
pórter Márcio Chaer. O 
presidente teve conheci
mento prévio da proposta e 
manifestou-se receptivo. 

Nas próximas horas, os 
aparelhos de telex do Pla
nalto deverão registrar 
mensagens explicitando o 
apoio das lideranças em
presariais ao presidente. A 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(FIESP) tomou essa deci
são ontem ã noite. "Temos 
de garantir uma base míni
ma de crescimento", justi
ficou Walter Sacca, vice-
presidente da entidade. 
"Não podemos aceitar 
mais recessão", explicava 
Rui Altenfelder da Silva, 
diretor da FIESP. 

Não se pretende o con
fronto, indicou um porta-
voz do Planalto ao editor 
Walter Marques, em 
Brasília. "Porém, os cre
dores terão de reconhecer 
que, agora, não temos limi
tações apenas econômi
cas." _ 
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