
/ Quinta-feira, 6 de agosl 

i ——— \ 
I • Política / 
^ - B AfrQ «W 

PRESIDÊNCIA 

&rney) entre 
o^eréoores e 
a Constituinte 

5—* 

CD 

por José Cocado ° 
de Brasilia 

(Continuação da 1° página) 

administrativa. "A econo
mia cresceu 17,4% nestes 
dois anos: a inflação está 
caindo; o desemprego re
cuou para uma taxa de 4% 
que ainda é alta, mas é 
bem menor que a anterior; 
o salário... bem o salário 
pode estar com problemas 
agora, mas no conjunto 
desses dois anos esteve 
sempre à frente dos pre
ços", pondera. 

Com um acerto externo 
para a dívida e o planeja
mento de uma atenuante 
econômica para a crise so
cial, no curto prazo (o go
verno prepara um novo 
"pacote" de medidas tipi
camente sociais, para se
tembro), o presidente espe
ra ter assentado as bases 
para concluir um acordo 
político na Constituinte, em 
torno do projeto da futura 
Carta. 

O esboço da nova Consti
tuição, extraído dos deba
tes nas subcomissões e na 
Comissão de Sistematiza-
ção, está muito distante 
dos desejos e necessidades 
do País, na visão do gover
no. 

Mas, também, na Consti
tuinte começa-se a entrar 
numa fase de "racionalida
de", acha Sarney. As ges
tões do PMDB e do PFL em 
torno do novo anteprojeto 
constitucional "estão indo 
bem" e devem ser con
cluídas ainda neste mês. 
No dia 10 de setembro, co
meça a etapa principal: as 
votações de cada artigo. E 
aí que se deve dar a grande 
"batalha" do governo José 
Sarney na Constituinte. Se
rá decisiva até mesmo pa
ra o tempo de sua perma
nência no poder. 
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Setembro é um mês assi
nalado como "muito im
portante" na agenda políti
ca do presidente da Repú
blica, José Sarney, confor
me o seu ponto de vista. 

E quando ele acha que 
serão definidas, com clare
za, as tendências reais de 
duas negociações deli
cadíssimas que o seu go
verno está desenvolvendo, 
de forma simultânea: na 
economia, com os credores 
estrangeiros do País, e na 
política, com a Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Os resultados das gestões 
nesses dois "fronts", em 
setembro, devem condicio
nar todo o rumo político do 
governo José Sarney, em 
sua segunda etapa. Mas o 
presidente exibe confian
ça: "As coisas estão cami
nhando muito bem. E quan
do o País está bem, o presi
dente também está. E im
possível dissociar esse car
go do clima que vive a Na
ção", diz. 

José Sarney 

Sarney acha que não está 
sendo otimista, apenas rea
lista, em relação ao futuro. 
Antevê "uma grande chan
ce, uma chance histórica" 
para o Brasil, em setem
bro, na negociação de sua 
dívida externa. 

"O Bresser (Luiz Carlos 
Bresser Pereira, ministro 
da Fazenda) vai levar uma 
proposta e estamos rece
bendo sinais, evidências, 
de que há uma compreen
são geral com a nossa posi
ção, com a nossa tese, e 
acho que temos uma boa 
chance de fazer um grande 
'pacote' nessa negociação 
de setembro, ̂ com conver^ 
são tte parte da dívida", co-̂  
meata. 

Se der certo, o governo 
José Sarney no mínimo te
rá assegurado acesso a ca
pitais externos (emprésti
mos e capital de risco) que 
lhe permitiriam concreti
zar investimentos novos de 
US$ 2,5 bilhões a US* 3 bi
lhões por ano, na sua se
gunda etapa administrati
va, com o que sustentaria a 
continuidade do crescimen
to do Produto Interno Bruto 
(PIB), ainda que em escala 
mais modesta do que no 
ano passado (8%). "Não 
podemos prescindir da pou
pança externa", observa. 

Um acordo com o Fundo 

Monetário Internacional 
(FMI) não seria empecilho 
político. Para o governo* 
melhor seria sem ele. Mas 
a hipótese do entendimento 
com o FMI passou a ser en
carada, no Palácio do Pla
nalto, sob o prisma da "ra
cionalidade política". 

Isso significa o entendi
mento, para o governo, de 
que "o País mudou e o FMI 
também", como repete 
Sarney. Esse discurso 
pressupõe uma nova ten
dência nas relações da ins
tituição com os governos^ 
dos países endividados. Se 
é, realmente, correto ou 
não, em setembro o gover
no José Sarney, de fato, te
rá confirmado. 

Mas é certo, também, 
que nesse discurso está a li
mitação política básica, 
que o governo deve levar à 
mesa de negociações com 
os credores: só não se acei
ta, no acordo com o FMI, a 
inclusão de um "monitora
mento" da política econô
mica. 

Afinal — pondera o presi
dente —• a experiência his
tórica do Brasil, da Argen
tina e do México demonstra 
que as relações de endivi
dados com o FMI, quando 
passam pelo "monitora
mento" econômico, se*^ 
pre acabam na adoção <£ 
políticas recessivas. 

E o objetivo do político 
maranhense José Sarney, 
57 anos, segundo ele mes
mo tem dito, é passar á his
tória como o homem que 
comandou a transição do 
País para o regime demo
crático, resgatando a eco
nomia do "fundo do poço". 

Na entrevista coletiva 
que vai dar às 11 horas de 
amanhã, em Brasília — a 
ser transmitida por cadeia 
nacional de rádio e televi
são —, Sarney deverá repi-
sar esse seu objetivo estra
tégico, certamente citando 
alguns dos números que al
cançou na sua primeira 
etapa. 
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