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Brasilia — "Eu estava pronto para ir aos 
nossos credores. Com cartucheira, bota, cal
ças, tudo pronto. Achava que o nosso fortale
cimento vinha da vitória nas urnas e do 
Cruzado II. Mas puxaram o nosso tapete." O 
desabafo, em tom amargurado, foi feito pelo 
presidente José Sarney em movimentado jan
tar, anteontem à noite, na residência do minis
tro Alufzio Alves. Tenso, ele reconheceu que 
o Brasil irá enfraquecido para a nova rodada 
de negociaçõesda dívida externa, no dia 15, 
por causa das manifestações contra o governo. 
Sua maior decepção é com a classe média. 

Cercado por dezenas de convidados e 
tendo ao lado todo o tempo o presidente 
nacional do PMDB, deputado Ulysses Guima
rães — os raros sorrisos destinavam-se às 
inúmeras fotos a que foi solicitado —, o 
presidente voltou a defender os ajustes do 
Plano Cruzado II. "Estão pensando que o 
Cruzado acabou. Não é verdade", afirmou. 
Queixou-se da incompreensão da classe mé
dia, descartou a hipótese de o Brasil decretar 
moratória, mas admitiu a suspensão da nego
ciação do pagamento dos juros da dívida e 
assegurou: "O IPCA que está aí é provisório e 
só será definitivo no dia em que atender os 
interesses dos trabalhadores. O que está aí é 
inflacionário." 

O presidente Sarney apontou uma falha do 
Plano Cruzado: "Faltou um amplo pacto so
cial". Segundo seu raciocínio, "em Israel o 
plano deu certo porque houve um pacto de 
todos os segmentos. Aqui, como alguns preços 
foram congelados na ponta, sem garantir boas 
margens de lucros, começaram os problemas. 
O produtor não quer perder dinheiro e dimi
nui sua produção. O trabalhador, que teve 
ganhos reais de 34%, ficou com o dinheiro sem 
ter o que comprar. Agüentamos ainda 10 
meses, mas aí não deu mais e tivemos que 
fazer o Cruzado II para salvar o cruzado". 

Nas conversas, era evidente a preocupação 
de Sarney com o pronunciamento que fará 
hoje à noite para explicar os novos rumos da 
economia nacional. "Qual o tonxqu^devo 
usar?", perguntou sem constrangimentos a 
alguns jornalistas à sua volta. "A sensação que 
eu tenho é que o povo está achando que 
acabou o congelamento e isso não é verdade", 
disse ele, para em seguida admitir: "O conge
lamento ainda está sendo mantido nos grandes 
centros em 70%. Mas, no interior do país, a 
situação está falha desde o princípio". 

O presidente acredita que o grande pro
blema do congelamento de preços se deu na 
medida em que não houve um amplo pacto da 
sociedade e porque os produtores não aceitam 
prejuízos, pôr mínimos que eles sejam. "Mas 
ainda há tempo para um pacto. Nós continua
mos tentando", assegurou. Quanto às mani
festações hostis ao seu governo, ele as atribui à 
incompreensão de algumas lideranças sindicais 
e à classe média. Em sua opinião, o que mais 

( "Devo não nego, 
pago quando puder 99 

Brasilia—Decretar uma moratória 
é dizer para o credor: "Devo, não nego, 
pago quando puder." E uma frase des
sas, mesmo dita pelo presidente do 
Brasil, a oitava economia do mundo, 
não fica sem resposta. O país devedor 
deve estar preparado para ver suas 
exportações caírem (os credores deixa
rão de importar e de abastecer aviões e 
navios de transporte de passageiros e 
carga) e para viver sem alguns produtos 
importados, considerados essenciais. 
No caso do Brasil, o petróleo. 

Mas existe o que está sendo chama
da de moratória parcial, que significa 
continuar a pagar a dívida, mas estabe
lecer novas condições de pagamento. 
Um país como o Brasil, com sérios 
problemas sociais e com um regime 
democrático ainda em fase de amadure
cimento, não pode continuar mandan
do 5% do seu PIB (Produto Interno 
Bruto) para o exterior somente para 
pagar os juros da sua dívida. Quer 
enviar apenas 2,5%. 

Nas últimas décadas, nenhum país 
decretou moratória e somente o Peru 
está tentando negociar uma moratória 
parcial. 

com a classe média 
irritou a classe média foi o aumento da gasoli
na. Ele não vê outras razões para criticas: 
"Será que a classe média não entende que nós 
dobramos o valor de seus carros? E os alu
guéis? O congelamento está garantido até 
março. Não acabou o congelamento, será que 
não entendem isso?", indagou sem esconder a 
irritação. 

O presidente chegou à residência de Aluf
zio Alves por volta das 21h. Enquanto os 
homens responsáveis por sua segurança se 
espalhavam pelas amplas salas e jardins da 
casa, ele conversava com ministros — pelo 
menos 10 deles estavam presentes, inclusive o 
da Fazenda, Dflson Funaro —, parlamentares 
e convidados. A mão, um uísque com gelo. 
Nas conversas, o grande assunto, além do 
Cruzado II, era uma solução para a dívida 
externa. 

— Não abriremos mão do crescimento do 
país — repetia Sarney , que não hesitou em 
afastar a possibilidade de o país decretar a 
moratória. — Não podemos fazer isso. O país 
depende do comércio exterior, seja para im
portar ou exportar, e nós temos que pensar em 
tudo. A moratória pode complicar mais ainda. 
Até para a fabricação de um carro, nós preci
samos de peças, que por menor que seja, 
temos que importar. E como vamos fazer se 
não pudermos mais comprar? Não é fácil. E 
temos ainda os nossos credores, os que com
pram nossos produtos"/ 

— E a solução da suspensão negociada do 
pagamento dos juros da dívida por dois ou três 
anos? — foi-lhe perguntado. 

— Nós estamos preparados para tudo. 
Queremos negociar —- respondeu, admitindo 
esta solução, que é a proposta majoritária 
dentro do PMDB. 

A seu lado, o deputado Ulysses Guima
rães aproveitou para comentar: "O difícil é a 
negociação e o governo precisa estar fortaleci
do". O presidente aproveitou, então para 
culpar as manifestações contrarias ao Cruzado 
II como responsáveis pelo que considera um 
enfraquecimento do governo para negociar no 
próximo dia 15, na reunião do Clube de Paris. 

Ele acha que os últimos acontecimentos 
em Brasília e outros estados, e a próxima 
greve geral marcada para o próximo dia 12, 
não contribuem em nada para o governo 
endurecer ainda mais o tom das negociações. 
Para o presidente Sarney, têm sido feitas 
criticas pouco construtivas e entre elas, citou 
as de autoria do ex-ministro da Fazenda e 
deputado eleito pelo PDS paulista, Delfim 
Neto: "As soluções que ele tem apresentado 
nos levariam para o buraco". 

Enquanto se aproximava da mesa compar
tilhada com Ulysses e Funaro para o jantar— 
que incluía desde lagosta a carne de sol —, o 
presidente, em tom tenso, explicou que, mes
mo reconhecendo que o índice oficial do 
cálculo da inflação não é o melhor, ele tem que 
ser mantido, embora apenas temporaria
mente. 

Em Israel, houve 
discussão geral 
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Brasilia — Israel — o exemplo 
citado pelo presidente José Sarney de 
plano econômico que deu certo—con
gelou os preços, como fez o Brasil. Mas 
sentiu logo a necessidade de fazer algu
mas correções. Alguns preços foram 
aumentados e alguns salários reajusta
dos. Em seguida, o governo israelense 
decretou novo congelamento. 

A diferença entre Israel e o Brasil é 
que, na segunda fase, o governo israe
lense promoveu uma discussão com a 
população, antes de fazer qualquer rea
juste. Essa negociação, tendo como 
base a confiança e a compreensão mú
tuas, é o chamado pacto social, que não 
aconteceu no Brasil, onde os agrope-
cuaristas preferiram esconder seus bois 
a vendê-los pelo preço de tabela, e os 
sindicalistas pressionaram por aumen
tos salariais, argumentando que os 
ágios cobrados pelos produtos escassos 
diminuíam o poder aquisitivo dos traba
lhadores. 

O governo brasileiro, ao contrário 
do israelense, decretou o Cruzado II, 
sem consultar partidos políticos nem a 
população, que acabara de votar no 
PMDB. 

Presidente acha alta conjuntural 
Brasilia—O presidente José Sarney disse 

ontem aos membros da Young Presidents 
Organization—que reúne no Brasil 60 médios 
e grandes empresários — que as taxas de 
juros, atualmente em 170% ao ano, são con
junturais e que seu governo adotará medidas 
para compatibilizá-las com a retomada dos 
investimentos nos setores produtivos. 

A informação é do presidente da Compa
nhia Industrial de Laminados (Formiplac), 
Ricardo Degenszejn, após a audiência com o 
chefe do governo, no Palácio do Planalto, 
acrescentando que para a retomada dos inves
timentos industriais as taxas de juros deveriam 
situar no máximo cinco pontos percentuais 
acima da libor ou da prime rate, atualmente 
em tomo dos 7,5%. "Como o presidente 
Sarney assegurou que a perspectiva de inflação 
para dezembro, em torno dos 8%, é também 
circunstancial, acredito que as taxas de juros 
deveriam se situar em torno de 12% ao ano", 
afirmou. 

Durante o encontro que reuniu 34 empre

sários, o presidente Sarney queixou-se da 
dificuldade "cultural" que vem enfrentando 
para privatizar empresas estatais, atando, co
mo exemplo, a recente extinção do BNH, que 
já vinha sendo estudada há mais de quatro 
meses. Segundo o presidente da Proquigel-
Indústria e Comércio de Produtos Químicos, 
Henri Slezynger, Sarney disse que não tem 
tomado "medidas mais ousadas" nesse setor 
porque culturalmente a presença do estado na 
economia brasileira é muito marcante. 

O presidente Sarney disse, segundo revê-
Jou o industrial, que esse quadro somente se 
reverterá na medida em que a iniciativa priva
da passar a investir mais e passar a apresentar 
altos índices de crescimento. Ele assegurou 
que seu governo pretende adotar quantas 
alterações forem necessárias, no Plano Cruza
do, para corrigir as distorções da economia 
brasileira. O chefe do governo citou o exemplo 
de Israel que somente agora, depois de várias 
alterações em seu programa de estabilização 
econômica, começa a recolher os primeiros 
resultados. 

Pronunciamento sem novidades 
Brasilia — No pronunciamento que fará 

hoje, às 20h30min, à nação em cadeia de rádio 
e televisão, o presidente José Sarney não 
deverá anunciar qualquer nova medida econô
mica ou alteração nas que foram adotadas, 
embora o governo esteja negociando com os 
trabalhadores uma revisão no IPC—índice de 
Preços ao Consumidor — de modo a torná-lo 
mais abrangente. 

O presidente fará um hostórico do Plano 
Cruzado, enfocando as dificuldades que o país 
vinha enfrentando e as conseqüências previs
tas caso o consumo fosse mantido super-
aquecido, para explicar as razões que o leva
ram a antecipar as correções do Plano Cruza
do, inicialmente previstas somente para 28 de 
fevereiro do próximo ano. Numa linguagem 
sempre franca e objetiva, Sarney vai referir-se 

à situação que a economia nacional atravessa
va com uma evasão de divisas da ordem de 2 
bilhões de dólares, conseqüência da crise no 
abastecimento, que obrigou um incremento 
das exportações. i 

m 

A questão da dívida externa absorverá 
uma parte importante do discurso presidencial 
quando Sarney reiterará a disposição do®go-
verno de não pagar sua dívida externa corn o 
sacrifício do povo, sem comprometer seu cres
cimento. E para este ponto, o presidente dirá 
que vai precisar de um grande respaldo políti
co, uma vez que terá de enfrentar uma dura 
negociação com os credores externos, fiará 
ainda um apelo à compreensão e serenidade 
dos brasileiros para quem discursa afirmando 
que é hora de somar, não de desagregar. Í* 

64 O IPCA é inflacionário" 
Brasilia — Existem dois IPC (índice do 

Preço ao Consumidor) para medir a inflação: 
um restrito, chamado apenas de IPC, que 
reflete as necessidades das famílias que ga
nham até cinco salários mínimos, e outro 
ampliado, batizado de IPCA, que vale para 
aqueles cuja renda chega a 30 salários míni
mos, ou seja, para a classe média. O governo 
pula de um para outro cada vez que é registra
do um aumento na inflação e quando são 
mudados os mecanismos de controle da eco
nomia. 

O presidente José Sarney considera o 
IPCA inflacionário porque ele registrou um 
aumento nos preços de produtos considerados 
supérfluos (como automóveis, vestuário e be
bidas alcoólicas), que realmente houve e con
tribuiu para a elevação dos índices de inflação, 
mas que, segundo o governo, em nada afeta às 
classes mais pobres. E o Plano Cruzado com 
todas as suas correções, tem por objetivo 
básico aumentar o poder aquisitivo dessas 
classes mais pobres, sem se importar com a 
classe média, consumidora dos supérfluos. 
Qual motivo, então, para se usar o IPCA no 
cálculo da inflação e não o IPC? 

Antes da era do cruzado, o governo calcu
lava a inflação pelo IPC. Fez-se uma pesquisa 
junto a famílias de baixa renda para saber 
delas quais os produtos mais consumidos e, a 

partir daí, elaborou-se uma lista. No IPC, têm 
maior peso (55%) os produtos industrializados 
(como carros) e serviços, e menor peso (45%), 
os produtos agrícolas e alimentares. Mas a 
diferença de peso entre as duas categorias é 
pequena. ~ 

Acontece que, no fim de 1985, a inflação 
disparou como nunca. O motivo principaljoi 
externo, segundo o governo: as geadas destruí
ram as plantações, aumentando os preços dos 
produtos agrícolas e alimentares. O governo 
não podia controlar o clima, mas podia contro
lar os preços dos produtos industrializados, 
através do Conselho Interministerial de Preço 
(CIP). O único jeito de diminuir a inflação e, 
com isso, livrar-se de dar um aumento* de 
salário foi mudar de índice. i 

O índice escolhido foi o IPCA, onde] os 
produtos industrializados e os serviços fjêm 
maior peso que no IPC (65%), e os produjos 
agrícolas e alimentares caem 10%, para 35%. 
Mas aí veio o Plano Cruzado, e com ele o 
congelamento dos preços, especialmente dos 
produtos de maior necessidade dos pobres, 
como a comida. * 

A indústria, desta vez, deixou de «er 
controlada pelo estado: não se congelou*os 
preços das roupas, e, nos dois reajustes5I0 
Plano Cruzado, foram aumentados os preços 
dos carros e da bebida. B 
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