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Quinta-feira, 7 de novembro de 1985 

fromessas cumpridas e os desafios do futuro 
O presidente José Sarney soube 

justificar, anteontem, pelo rádio e 
pela televisão, em linguagem sim* 
pies e adequada, a ação de seu go
verno tanto no campo político 
quanto no econômico. Acima de 
tudo, conseguiu transmitir o cli
ma emocional dominante nos pri
meiros meses de sua gestão, de
pois que assumiu inesperadamen
te a Presidência, em meio à ansie
dade de toda a Nação. 

Não é difícil compreender as di
ficuldades encontradas pelo polí
tico que assumiu as responsabili
dades do poder, com simplicidade 
é prudência, apoiado por forças 
heterogêneas, num momento mui
to grave para o País, em que mui
tos esperavam o pior. Sarney me
rece o crédito de estar cumprindo 
as metas que foram propostas em 
t»raça pública durante a campa
nha em favor de Tancredo Neves. 
Goste-se ou não da Nova Repúbli
ca, tem-se de reconhecer que os 
avanços propostos estão sendo 
concretizados. 

Boa parte dessas realizações es

tá no campo das liberdades civis e 
não é de pequena importância. 
Mas foi no terreno econômico que 
o presidente parece ter-se defron
tado com maiores desafios, por 
sentir-se comprimido entre alter
nativas excludentes. Se tentasse 
escapar à recessão — diziam-lhe 
—, teria de enfrentar uma infla
ção de 1.000%, e o País seria de-
sestabilizado. 

A escolha que fez, amplamente 
amadurecida, foi no sentido de de
fender, nos fóruns internacionais, 
o princípio de que a dívida exter
na é uma questão política e asse
gurar, no campo interno, um cres
cimento econômico mínimo de 5% 
(que neste ano será, segundo o 
presidente, de 6 a 7%), para poder 
fazer frente aos problemas so
ciais, principalmente o elevado 
nível de desemprego. Na verda
de, a inflação encontra-se, no pre
sente momento, em recuo, ainda 
que pequeno, os juros internos 
caem e a indústria cresce. Além 
disso, os salários reais aumentam 
e ocorre a retomada de investi

mentos por parte da empresa pri
vada. 

O ano de 1985 foi particularmen
te árduo para o governo, que teve 
de enfrentar mais de quinhentas 
greves, ao mesmo tempo que se 
preparava para as eleições muni
cipais, mobilizando mais de 20 mi
lhões de eleitores. Os próximos 
dois anos serão igualmente de
cisivos e não serão menos difí
ceis. 

Se 1985 pode ser considerado um 
ano de transição, devido a tantas 
modificações feitas na vida nacio
nal, o biênio 1986/87 será de conso
lidação das políticas agora inicia
das. Do ponto de vista institucio
nal, a eleição em 1986 e a instala
ção, em 1987, da Constituinte mo
bilizarão todos os setores da socie
dade. No que diz respeito às ques
tões econômicas, os próximos 
anos serão dedicados à estabiliza
ção, com o objetivo de impedir 
que a economia prossiga domina
da pela incerteza. 

Em conseqüência, o governo do 
presidente Sarney vai precisar, 

no decorrer de 1986, de um firme 
apoio político que lhe assegure 
tranqüilidade para atingir estas 
novas metas. 

Embora não tenha feito menção 
a este tema em seu discurso, Sar
ney já manifestou anteriormente 
seu interesse por um pacto social, 
com a participação de todos os se
tores da sociedade. Ele teria a 
vantagem de assegurar, acima de 
interesses partidários ou das ma
nifestações de classe, condições 
básicas para ajustes automáticos 
no campo social. O presidente 
queixa-se de que, desde que foi 
avisado — às 4 horas da madruga
da do dia 15 de março —jdo impe
dimento do presidente Tancredo 
Neves, não lhe foi dada uma tré
gua sequer. Entendemos as pala
vras do presidente Sarney como 
significando que o governo não po
de ser absorvido pelos problemas 
de curto prazo e precisa desenvol
ver um plano estruturado para 
corresponder à expectativa de 
uma verdadeira mudança, como o 
povo reclama. 


