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0 modelo económico brasileiro 
chegou à exaustão, diz Sarney' 

/ 

por Paulo Sotero 
de Novo York 

O presidente José Sarney 
disse ontem em Nova York 
que o modelo de desenvol
vimento económico brasi
leiro das últimas décadas, 
que comparou a um "capi
talismo sem risco (...), on
de o Estado tudo supria, 
chegou à exaustão". Ele 
afirmou que o País vive ho
je uma "crise do Estado", 
de um pais que se quer mo
dernizar, mas "tem estru
turas estatais e políticas 
desatualizadas e obsoletas, 
que não condizem com os 
anseios do povo". 

Com a carga líquida fis
cal reduzida a 8,8%, o go
verno brasileiro "não tem 
condições senão para gerir 
a máquina do Estado mo
destamente", acrescentou 
Sarney. 

O presidente, que regres
sou na tarde de ontem a 
Brasília, depois de partici
par da Terceira Sessão da 
Assembleia Geral das Na
ções Unidas sobre Desar
mamento e manter vários 
contatos com chefes de go
verno de outros países du
rante os dois dias e meio 
que passou em Nova York, 
previu, no entanto, que na 
medida em que o País 

avançar na transição de
mocrática, superando as 
"perplexidades" políticas 
que inibiram o dinamismo 
da economia, "o País volta
rá anormalidade". 

"As estruturas económi
cas do País se mantêm 
íntegras, com toda a sua 
potencialidade", declarou 
Sarney, durante uma en
trevista coletiva que deu a 
jornalistas brasileiros, 
num dos salões do Hotel In
tercontinental, onde a co
mitiva presidencial ficou 
hospedada. 

Perguntado sobre a ima
gem de corrupção que a 
imprensa americana asso
cia a seu governo, Sarney 
disse "que a imprensa in
ternacional reflete muito o 
que a imprensa brasileira 
publica". O presidente 
acrescentou, contudo, que 
nunca a Polícia Federal e o 
Banco Central apuraram 
tantas denúncias de irregu
laridades como em seu go
verno. 

Ele admitiu, no entanto, 
que a suspensão dos paga
mentos de juros da dívida 
externa aos bancos, que de
cretou em fevereiro do ano 
passado, contribuiu de for
ma decisiva para a deterio
ração da imagem do País 

no exterior (ver páginas 1 e 
22). "O grande problema 
de imagem nossa no exte
rior foi realmente quando 
nós tivemos a necessidade, 
porque não tínhamos reser
vas, de decretar a morató
ria. Naquele instante, nós 
demos a impressão de que 
nós estávamos desafiando 
quixotescamente e tentan
do demolir o sistema finan
ceiro internacional. A par
tir daquele momento, 
criou-se, de fato, uma gran
de imagem negativa do 
Brasil." O presidente disse 
ter constatado, no entanto, 
nesses dias que passou nos 
Estados Unidos, uma me
lhora substancial dessa 
imagem. 

Sarney negou que os mili
tares tenham interferido no 
processo de elaboração da 
nova Constituição, afir
mando que, "pelo contrá
rio, eles estão engajados 
nesse processo" e lembrou 
que o seu governo é o pri
meiro da História do Pais a 
não conhecer uma pronti
dão nos quartéis motivada 
por questões políticas. 

Tendo tido uma oportuni
dade para explicar que não 
existe incompatibilidade 
entre a posição do Brasil 
como exportador de armas 

e a sua política desarma-
mentista, o presidente deu 
uma resposta descozida. 

Sarney evitou responder 
diretamente uma pergunta 
sobre que tipo de base 
política procurará cons
truir para governar o País 
nos vinte meses de manda
to que lhe restam. 

Indagado por uma jorna
lista como explicava o fato 
de pessoas de sua comitiva 
terem adquirido computa
dores pessoais para levar 
para o Brasil a bordo do 
avião presidencial, ao arre
pio da Lei de Informática, o 
presidente ficou visivel
mente irritado e afirmou 
que respondia "passando à 
próxima pergunta". 

Ao final da entrevista, o 
secretário de imprensa da 
Presidência, Carlos Henri
que de Almeida Santos, 
procurou a jornalista para 
dizer-lhe que o presidente 
considerara a sua pergunta 
leviana e desrespeitosa pa
ra uma entrevista com o 
chefe da Nação. Pouco de
pois, Almeida Santos distri
buiu um comunicado no 
qual a Presidência negou 
que tivesse havido qual
quer compra de computa
dores por membros da co
mitiva. 


