Sarney, líder
Ele é o maior crítico das reformas defendidas pelo governo
por Eliane Cantanhede
de Brasília

Na falta de partidos de
esquerda fortes e unidos, o
principal líder da oposição
ao governo tem sido, na
prática, um de seus mais
ilustres aliados formais: o
presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP), que
assume neste dia 8 a presidência dos trabalhos na
convocação extraordinária
do Congresso Nacional e
tem sido um dos mais incisivos críticos justamente
do carro-chefe da pauta: as
reformas constitucionais.
Com o PT dividido e
sem bancada suficiente para ameaçar os projetos do
governo, é Sarney quem
vem condenando a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), antigo Fundo Social de Emergência, além das reformas
tributária, previdenciária e

administrativa. De quebra,
avisa, sem meias palavras,
que prefere cinco anos de
mandato à reeleição do
presidente Fernando Henrique Cardoso.
"Líder da oposição?
F3u? Deus me livre!", reagiu Sarney numa longa
conversa com este jornal.
"Só não aceito um papel
de subordinação, porque
já fui presidente da República e hoje presido um
dos poderes. Além disso,
não estou mais na idade de
não poder dizer o que penso", acrescentou esse velho udenista, que está no
PMDB mas mantém no
PFL boa penca de aliados
e seus próprio filhos: Roseana, governadora do
Maranhão, e Zequinha,
deputado federal.
No governo Sarney, o
então deputado e ministro
Roberto Cardoso Alves

ce. É ali, sob o olhar silen;£ioso da freirinha que dedic o u a vida aos miseráveis
v-ftordestinos, que Sarney
-.^despacha quando não está
na presidência da Casa.
! ^ "Eu não poderia decepcionar, no partido e no
"•' ^meio do povo, aqueles que
exigiam a minha candidatura", diz ele, justificando
por que tentou a indicação
do PMDB para a Presidência da República, em
1994, contra Fernando
Henrique c o petista Luis
José Sarney
Inácio Lula da Silva.
transportou o "é dando que (Continua na página A-7)
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artigo do corresponco de Assis para o frenético troca-troca de favores dente em Nova York, Gettipor votos do Congresso. lio Bittencourt, que foi seEntretanto, não é uma ima- cretário especial de Comunicação Social e presiden
gem do padroeiro dos ani- te da Empresa Brasileira
mais que adorna a parede de Notícias (EBN) durante
principal do gabinete auxi- 0 governo Sarney.
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Sarney, líder da oposição
motivação, bem mais objetiva: ele concorda com
a crítica da governadora
O PMDB preferiu o ex- do Maranhão, sua filha
governador
Orestes Roseana Sarney, de que
Quércia, que acabou em o fundo retira receita da
quarto lugar na eleição, ordem de R$ 1,2 bilhão
mas Sarney não jogou dos estados e municípios, sem contrapartida.
fora sua munição.
Na época, "aqueles Algo que a área econóque exigiam a candidatu- mica contesta veementera" atingiam a um picode mente.
2 1% das pesquisas de
Quanto à reforma triopinião, e nas classes C butária, Sarney diz que
e D chegaram a bater o á "o governo foi muito tíépoca favorito Lula. mido". Na sua opinião,
"Até hoje, eu só sinto o a proposta só aborda a
reconhecimento, a soli- redivisão de recursos,
dariedade e o carinho do sem mexer na base fispovo, onde quer que eu cal, nos mecanismos de
passe", diz o ex-presi- fiscalização e de moderdente, que está com 65 nização. "Temos que dianos de idade, saúde em minuir os impostos, não
forma e o mesmo apetite aumentá-los", diz Sarney, propondo a alternade sempre pela política.
tiva neoliberal como forma de estimular os soneAliados do
gadores a contribuírem e
governo dizem
de azeitar os instrumenque senador
tos de arrecadação.
pretende
Na reforma adminisvoltar à
trativa, o mais importanpresidência
te seria uma mudança
Até o plebiscito sobre profunda para evitar que
o sistema de governo, a Constituição se manticm 1993, ele incursio- vesse híbrida, com um
nou pela área internacio- regime presidencialista,
nal tentando consolidar mas métodos parlamenseu nome como opção taristas. "Menos detapara a chefia de listado, lhista, mais essencial",
num eventual regime diz ele sobre essa proparlamentarista. Arqui- posta do governo, que
vada a mudança, resta a mexe nos direitos adquiridos dos eleitores mais
volta à Presidência.
Na percepção de mi- disputados do Norte e
nistros e parlamentares Nordeste do País: os
aliados ao governo, é a funcionários públicos.
pretensão de Sarney de Mas sobre esse assunto
voltar ao governo pela excessivamente árido,
via direta que explica prefere nem falar.
seus lances na presidênDe todas as reformas
cia do Senado e dentro em tramitação, a que ele
do PMDB. Ele, por mais combate é a da
exemplo, não titubeou Previdência Social. Até
em colocar na pauta de concorda na sua necesvotação, no primeiro se- sidade, mas questiona a
mestre de 1995, a explo- oportunidade. "Eu fui
siva regulamentação do contra antes, continuo
tabela m e n t o d os ju ro s durante e vou continuar
em 12% ao ano. Nem em sendo, pois essa proposforçar a mobilização de ta mexe com todas as
toda a bancada de líderes pessoas, com o País ingovemistas na Câmara teiro, e não tem resultapara reduzir o prazo de dos imediatos. Portanprorrogação do FF.F para to, pode ficar para deapenas um ano e meio.
pois, sem contaminar as
'"() Sarney vetaria os demais reformas." Se
dois anos no Senado", Sarney fala assim, é sijustificou o presidente da nal de que boa parte do
Câmara, Luis Eduardo Senado e do PMDB,
Magalhães (PFL-BA), ao também. E, sem eles,
selar o acordo de dezoito não há reforma possível.
Apesar de sua resistênmeses com os líderes govemistas e o presidente cia às reformas, ele semFernando Henrique. O pre aponta a Constituição
anúncio do novo prazo de 1988 como a grande
só foi feito depois de vilã da história c do seu
cumprido o ritual: Luis governo. "Todos nós, eu,
Eduardo consultou Sar- Collor e Itamar, fomos
ney, q u o s ó d e u s c u vítimas e reféns da Consaval com a redução do tituinte, que impede o
Legislativo de legislar e o
prazo em seis meses.
"Fui contra o fundo governo de governar",
desde a sua criação, por- conta, condenando o insque se trata de uma vio- trumento da medida prolência brutal contra a visória, que entra em viConstituição", diz Sar- gor imediatamente, anney, explicando que o tes da própria apreciação
FSF. foi criado através de do Congresso. Na sua
um artigo nas Disposi- rápida contabilidade, de
ções Transitórias de uma cabeça, ele próprio só
Carta aprovada anos an- usou as MP "umas cem
tes, em 1988. "Uma ex- vezes, para questões de
f/crcscência constitucio- urgência e reajustes do
nal", acusa. Mas há outra salário mínimo".
por Eliane Cantanhede
de Brasília
(Continuação da payina A- tj

de 1986,logo depois de ranhense lá do Nortij.
anunciada a histórica vi- que tinha sido eleito silo
tória pemedebista nas ,para a vice-presidente-%
eleições daquele mês.
não fazia parte do estaO pacote, que foi so- blishment?" indaga Sarbretudo fiscal, deixou ney, deixando evidente
como símbolo a criação toda a sua mágoa uindn
do empréstimo compul- hoje, sete anos depois de
sório sobre combustí- ter vencido aquela votaveis. O governo ganhou ção. Ele, entretanto. nSfi1
a eleição, mas perdeu a ga o que já foi assimila
confiança popular. Nem do pelo senso comum
por isso, conseguiu im- C o m o a mais 1 í m p i d ;l
pedir que a volta da in- verdade: "Não houve
flação atropelasse sem troca-troca por cargos 'e
piedade o sonho do Cru- canais de televisão. Houzado. Através do conge- ve, sim, um processo dé
lamento de preços e sa- convencimento", diz. '
lários, ele puxou a inflaAtualmente. SarneV
ção de 22,4% em feve- pede coerência no debâ^
reiro para uma deflação te sobre o mandato prede 0,9% no mês seguin- sidencial: "Quatro anò§
te. Nove meses depois, é muito pouco. Ou é cinas eleições de 15 de no- co, ou tem que ter reevembro encontraram a leição", diz ele, mas adinflação em 2,5%, jo- vertindo que "o País não
garam esse índice para pode parar com essa dis'-*
7,6% em d e z e m b r o e cussão, nem o Fernando
para 2 7 , 6 % em maio Henrique deve permitir
de 1987. Alegria de que haja suspeita de ea*
pobre dura pouco.
José Sarney
suísmo, como houve iló
E por que não citou regime militar, o PDS,
A partir daí, houve o meu governo".
Fernando Henrique co- que veio a ser o PFL.
Plano Bresser, com novo
Família unida, hábimo um dos presidentes
"Graças à minha pa- congelamento; um troca- tos simples, fala colo'reféns dos vícios da ciência, à minha capaci- troca de ministros que quial e sorriso simpático!
Constituição? Sarney dade de diálogo com to- bem refletia a perplexi- Assim são os Sarney. se1
r e s p o n d e : " P o r q u e ele dos os setores, inclusive dade da "Aliança Demo- ja na praia do Caíhauj
obtém a governabilida- as Forças Armadas, o crática" entre o PMDB e em São Luís do Mara 1
de, não de um pacto das Brasil se tornou madu- o já PFL; as dificulda- nhão, seja no apartameni n s t i t u i ç õ e s , mas da ro o suficiente para re- des com o Congresso. E to funcional da Asa Sul;
boa vontade e de um sistir ao impeachment foi assim, aos trancos e em Brasília. Mas que
pacto informal de pes- de um presidente da Re- barrancos, que o governo ninguém se engane. Q
soas". Depois, explica: pública (Fernando Col- José Sarney chegou à jeito manso esconde unia
" N ó s , os h o m e n s de lor) e à CPI do Orça- Constituinte e à decisiva obstinação sem limites;
bom senso dos demais mento, que cassou o discussão sobre o tempo uma enorme capacidade
poderes, asseguramos mandato de vários par- de seu próprio mandato: de luta e adversários feque as propostas do go- lamentares bastante co- seis anos, como consta- rozes. Que o diga o pró'verno sejam aprovadas nhecidos nacionalmen- va da Carta anterior; cin- prio Fernando Collor.
e o p r e s i d e n t e tenha te", continua o autor do co anos, como foi apro- Os Sarney engoliram';!
condições de governar recém-editado romance vado para o corpo per- seco a arrogância e as
com tranquilidade".
"O Dono do Mar".
manente da nova Carta; críticas do primeiro preou
quatro, como os pró- sidente eleito por voto
Na sua opinião, tam"O Plano
bém as desastradas ten- prios partidos aliados direto. Mas acabaram
Cruzado foi o
tativas de combate à in- queriam colocar nas Dis- sendo decisivos para 0
impeachment. no seu haúnico que
flação, especialmente o posições Transitórias?
Plano Cru z a d o, de
"Eu já tinha perdido bitat natural: o Congres^
tinha o objetivo
1986,
tiveram
o
mérito
um
ano. Então, por que s o. É ali que eles v ã o
de distribuir
de preparar terreno pa- cinco anos para todos os poder ser. ou bons aliai:
renda"
ra o sucesso do Plano presidentes e quatro só dos. ou fortes opositd
Real,
oito anos depois.
para mim? Por que eu res. do governo FernanNo governo Sarney,
tranquilidade não era
O que foi o Plano Cru- era José Sarney, um ma- do Henrique Cardoscij^^exatamente a palavra da zado? "Foi o momento
moda. Só de greves de mais feliz do povo brasitrabalhadores, foram 12 leiro. Ao contrário dos
mil em cinco anos. A in- demais, tinha o objetivo
flação bateu no recorde de estabilizar a econode 82% ao mês. As re- mia e redistribuir renda",
servas internacionais diz Sarney, ainda adepto
caíram dramaticamente do "jaquetão" transpaspara míseros US$ 2 mi- sado, de quatro botões,
lhões. Houve dezenas de que lançou como moda
mudanças de ministros e durante o seu governo.
um troca-troca infinito
E o Plano Real, o que
de votos do Congresso é? "Sem o Cruzado, não
por concessões de rádio poderia ter sido feito.
e televisão, além de car- Ele é fruto e consequêngos de segundo escalão.
cia do plano original,
"A História julgará o feito no meu governo",
meu governo pelo seu diz, sem modéstia.
êxito político. DerrubaO grande erro de Sarmos todas as formas de ney está na ponta da líncensura, legalizamos os gua. "Só me arrependo
partidos clandestinos, do Cruzado 2. O problepermitimos a discussão ma não foi falta de corre de ideias, respeitamos ção do plano. Foi a coros poderes", opina o ex- reção errada. Até hoje,
presidente, que só che- eu mesmo não entendo
gou à chefia do Executi- como pude fazer aquilo",
vo pela trágica circuns- diz, lamentando que tetância da morte do mi- nha autorizado os econoneiro Tancredo Neves e mistas do PMDB e o engraças à aliança supra- tão ministro da Fazenda,
partidária
entre
o o agora falecido Dilson
PMDB e a dissidência Funaro, a lançar o pacote
do partido de apoio ao económico de novembro
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