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complementares — o pacto 
constituinte e o acerto na
cional. "Uma coisa é o pac

ato constituinte, que pela 
sua abrangência se conver-

°He num verdadeiro pacto 7 social. Outra é esse acerto, 
ou entendimento nacional, 
com vistas a encontrar so-

MuçÕes para temas mais 
° momentosos e mais can-: dentes que nos desafiam 
°nesse instante. Elas se 

completam". 
® Na perspectiva governa-
~ mental, dispõe-se de tempo 

^ até março para fazer o 
Miacerto necessário com tra-
^íbalhadores e empresários 
^ em torno da estabilização 
'"da inflação do próximo 

ano, que se projeta na mar-
"gem de 50%, com clara si

nalização à queda. 
^ É algo novo, na essência, 

pois o lado prático disso — 
"iniciado formalmente on

tem — é o de que pela pri-
^l meira vez um governo bus-(K"' ca um acordo político para 
^derrubar no ano seguinte. 

t A. tentativa começou, 
t«com algum êxito. A seqüên

cia é a definição dos inter
locutores do governo. Há 

h dificuldades, abordadas 
t pela maioria dos ministros 

na reunião de quarta-feira, 
„j com o presidente. As cen-
°. trais operárias e as confe

derações trabalhistas e pa-
*> tronais, assim como seus 

sindicatos, realmente re-
"^presentam os trabalhado

res e empresários?, foi a 
pergunta mais feita na 
reunião. 

Optou-se por convocá-las 
à mesa do ministro Pazzia
notto e aguardar uma auto-

,i, seleção espontânea, no pro-
-ti cesso. Definiu-se também 
-;que só se debatem questões 
„P em que haja uma posição 
; prévia tendendo ao consen-
"so. "Se abrirmos muito o 

leque, não se chega a nada; 
^melhor partir de pontos co

muns e depois progredir", te/explica o ministro Maciel. 
0 Imagina-se que muitos l*^dos temas, nesse "fórum" 
v informal, acabem extrapo-

^lando para a Constituinte, pí comentou um assessor pre-
ÍM sidencial. Até por iniciati

va do governo, além do 
áL índice de inflação e do rea-
^ linhamento de preços e sa-
«, lários, serão colocados na 
• mesa de negociações te-
t tómas como lei de greve, lei 

/do inquilinato e a institui-
;ção do pluralismo sindical, 

./' entre outros, cuja definição. 
J ficará a cargo dos partidos 
^ políticos na Constituinte. 

Nas questões de curtíssi-
° mo prazo, como preços, 1 câmbio e salários, o objeti-
^ vo é obter-se um acerto de 
2-extensão mínima (seis a 
^ !nove meses, é a intenção de 
i Pazzianotto), passível de 

M prorrogação. A orientação 
: de Sarney, expressa na 
^reunião ministerial, é de 

que se obtenha um acordo 

sob o compromisso explíci
to de sua respeitabilidade. 
O futuro índice, por exem
plo, tem de ser produto do 
consenso, especificou o 
presidente, ontem, ao rece
ber o ministro do Trabalho. 

Em política, como diz o 
ministro Maciel, há sem
pre data para começar, 
nunca para terminar um 
entendimento. A velocida
de dessa negociação, ago
ra, vai depender mais dos 
interlocutores do que do 
próprio governo e, a partir 
de janeiro, dos partidos 
políticos. O presidente, lo
go no início do ano, vai ten
tar ampliar o leque de ne
gociações aos partidos que 
não integram a Aliança De
mocrática. 

Com isso, também, ele 
adia para depois de março 
as possibilidades reais de 
uma ampla reforma minis
terial. "Poderá haver nes-
se interregno uma transi
ção de um ou dois minis
tros, mas reforma só em 
março", afirmava ontem 
um assessor presidencial. 
Até mesmo o ministro Ma
ciel já teria adiado seus 
planos de retorno ao Sena
do Federal. 

No quadro ministerial, 
agora, mudou um pouco o 
eixo político: o ministro 
Pazzianotto ascende à con
dição de negociador presi
dencial, "Naturalmente, 
Pazzianotto poderá fazer 
consultas aos ministros da 
área econômica. Ele, inclu
sive, pretende brevemente, 
entender-se com Funaro e\ 
Sayad para discutir essas' 
questões (do pacto)", afir-\ 
mava ontem o ministro 
Maciel, um dos mais entu- 5 
siasmados no governo com 
o que ele chama de "mis
são Pazzianotto". 

Um antigo colaborador 
do presidente Sarney, no 
entanto, lembrou que o pró
prio presidente fez questão 
de deixar claro, na reunião 
de quarta-feira, que em seu 
governo não existem minis
tros fortes. "E uma carac
terística do seu jeito de tra
balhar: quando há um mi
nistro forte, logo a seguir \ 
vem um fato, que o presi- ( 
dente cria., para igualá-lo , 
aos demais. È o que se pode 
chamar de 'método Sar- s 
ney' de gerência governa
mental", acrescentou, sor
rindo. 

BNDES — O Bonco Nacional 
do Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDES) colocou à 
venda ontem o prédio de cinco 
andares na rua Marquês de 
Olinda, 12, em Botafogo, no 
Rio, que pertence a Livraria 
José Olímpio Editora e foi fre
qüentado por escritores como 
Carlos Drummond de Andrade j 
e Raquel de Queirós. O edital 
de venda, com todas as infor
mações sobre a livraria, esta-
râ disponível no BNDES a par
tir de hoje e os interessados 
deverão apresentar suas pro
postas até o dia 21 de janeiro. 
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no diálogo 
por José Cosodo 

de Brasilia 
1 
1 Com um decreto de ape-
• nas seis linhas, o presiden-
) te José Sarney promoveu 
1 um importante recuo políti-
í co do seu governo e abriu 

espaço para a inaugura
ção, em bases concretas, 
de gestões com trabalhado
res e empresários em torno 
de um acordo nacional que 

'l viabilize a estabilização do 
processo inflacionário, no 
próximo ano. 

Foi uma decisão pessoal, 
com um objetivo específi
co: "A função disso é mos
trar a confiança do governo 
no diálogo", justificou Sar
ney, segundo relatou a seu 
porta-voz. O governo preci
sava de um índice inflacio
nário de emergência, para 
fechar as contas oficiais de 
novembro. O ministro Al-
mir Pazzianotto, do Traba-

; lho, obteve o "sim" das li
deranças trabalhistas, que 
contestavam o indicador 
adotado três semanas 
atrás. O presidente refor
çou a posição de negocia
dor oficial a que alçou o mi
nistro. 

Simultaneamente, o Mi
nistério da Fazenda abriu 
as negociações com os líde
res empresariais em torno 
do realinhamento de pre
ços de vários grupos de 

produto, em São Paulo. No 
Palácio do Planalto, on
tem, confirmou-se que a 
deflagração dos reajustes 
será na próxima semana, 
de forma gradual, e o pro
cesso deverá estar con
cluído na primeira quinze
na de janeiro. Os medica
mentos encabeçam d lista
gem. 

Essas ações não são iso
ladas e têm uma única di
reção: viabilizar uma 
política antiinflação para 
1987, em bases muito bem 
negociadas com os princi
pais agentes econômicos. 
Se bem-sucedidas tais ges
tões, o País no próximo ano 
vai conviver com um novo 
indicador econômico, que 
poderá até mesmo ter o 
prosaico nome de "índice 
da inflação", como imagi
nam influentes assessores 
do presidente. Será um ter
mômetro "que valha, en
quanto consenso, para uma 
série de posturas, como 
realinhamento de preços, 
salários, tarifas e alu
guéis", definiu o ministro 
Marco Maciel, do Gabinete 
Civil, ao repórter Edson 
Beú-

E o passo iniciai rumo ao 
entendimento político, que 
o ministro Maciel costuma 
distinguir de duas formas 
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