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Sarney diz na ESG que modelo 
político' e económico se exauriul 

BRASÍLIA — O presidente José 
Sarney considera que os modelos 

gjlítico e económico adotados pelo 
rasil estão chegando à exaustão e 

que o grande desafio do pais no 
futuro será o de equacionar estes 
dois problemas. Em discurso aos 
estagiários da Escola Superior de 
Guerra (ESG), o presidente analisou 
o que considera a crise do Estado 
brasileiro: "Na área industrial, che
gamos ao fim de um modelo que 
significou a. substituição de importa
ções com recursos da área externa à 
disposição do país. E na área política 
estamos chegando à exaustão de um 
modelo que não conseguiu consoli
dar partidos fortes. E partidos fortes 
significam a base de uma democracia 
estável". 

Segundo ele, o país está conse
guindo "sem dúvida nenhuma" re
solver completar a institucionaliza
ção'democrática. Mas ressalvou que 

"permanecem os problemas de natu^ 
reza estrutural e, dentre eles, sem 
dúvida, afloram o problema da eco
nomia e o problema do Estado brasi
leiro". Sarney acredita que, no futu
ro, o desafio do país será "àorgani-
zação de forças políticas capazes de 
operar o poder civil no Brasil e de 
repensar os modelos políticos". 

Exaustão — Sarney disse aos 
estagiários da ESG que hoje não 
cabe mais a discussão ideológica so
bre o papel do Estado, se ele deve 
ser intervencionista ou não, se deve 
ser distributivista ou não.."A verda
de é que o Estado brasileiro chegou 
a um ponto de exaustão era que ele 
não tem recursos para gerir e aten
der às mínimas necessidades que 
competem ao Estado nos setores de 
saúde, de educação e dos demais 
serviços públicos. Não há mais recur
so nenhum para investimento de 
grande porte . 

Os números citados por Sarney 
dão conta de que, em 1974, o paíj 
dispunha de uma massa bruta de 
recursos da ordem de 24% do seu 
PIB e hoje está reduzido a 20% do 
PIB. A carga fiscal líquida, que foi 
de 17% em 1974, está hoje reduzida 
a 8,8%, segundo Sarney. "Isso signi* 
fica uma penúria de recursos totaj 
que faz com que o Estado seja un) 
tomador de recursos emprestados^ 
lançando títulos no mercado, com 
suas repercussões. E essas repercus? 
soes são o aumento da taxa de juros.' 
aumento do endividamento interno 
e, ao mesmo tempo, ausência totaf 
de recursos para qualquer tipo dei 
investimentos", constatou Sarney. ? 

Só resta ao Estado, diante deste" 
quadro, "lançar mão de emissões, qj 
que faz um potencial inflacionário! 
extremamente perigoso". [ 


