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BRASÍLIA — Sentado na cabine reservada do Boeing, da : 

FAB que o trouxe do Rio para Brasília após a cerimónia do Dia 
da Vitória, o presidente da República garantiu: "Não haverá 
demissões no funcionalismo público. O governo não vai partir 
para uma política de desemprego". Apesar disso, queixou-se ; 
das incompreensões e das críticas ao congelamento da URP • 
para os funcionários públicos:"0 país parou. Não há mais 
investimentos, não se fazem mais obras de infra-estrutura, 
nada. Assim não é possível. Eu tinha que tomar alguma atitude 
e quero qu&jsso seja£ompreçndido. Não havia alternativa. Era : 
congelar, a y a ^ - opqg^i |nftó^Mtão demitir", disse Sarney. 

Colocado diante destas alternativas, o presidente diz ter < 
preferido o diálogo, e por isso convocou os presidentes dos 
tribunais superiores para a reunião de ontem à noite no : 

Alvorada. "Antes que ocorram turbulências entre os poderes da 
República, é melhor conversarmos, até para evitar os mal-
entendidos". Sarney garante que cumprirá "qualquer decisão ; 
judicial", numa referência à posição da Justiça do Trabalho que >, 
vem garantindo o pagamento da URP. Mas ainda iria tentar a 
última cartada, na reunião: "Vou mostrar os números do 
governo aos presidentes do tribunais, dizer quais foram os 
fundamentos da decisão que tomamos. A democracia vive '.. 
justamente desse entendij|e@o eMefosjp<^»|s3> 

J u s t i f i c a t i v a — Os números do governo, segundo 
Sarney, justificam plenamente a decisão de fazer o congelamen- , 
to. "O funcionalismo público representa 4% da força de ' 
trabalho do país mas recebe 21% de toda a massa salarial do 
país. O governo iria gastar 109% de toda a sua arrecadação 
somente para pagar o funcionalismo. Não é justo tirar do país 
inteiro só para pagar os funcionários públicos. Além disso, eles í 

tiveram, no passado, um ganho'real — descontada a inflação — 
de 51%. Nenhuma/buíra categoria teve isso" — desabafa o 
presidente. V» tyft J 

Ele garante que o governo esta"árendo a sua parte, 
cortando despesas para conter o déficit público. Segundo 
Sarney, além do congelamento da URP, que representa 1% do 
Produta Interno Bruto (PIB), o governo congelou todas as 
transferências de recursos para os estados e municípios — um 
corte de 1,4% do PIB —, e fez um aperto no seu orçamento de , 
onde retirou mais 1% do PIB. "Desde janeiro o país está 
parado, não se fazem mais obras", informa. 

"É possível, dentro deste quadro, tomar outra atitude?", 
pergunta Sarney, reclamando das incompreensões. "Só no meu 
governo foram seis greves. Você acha isso razoável?", insiste. 

— O senhor disse que havia forças querendo desestabili-pv 
zar o governo. Que forças são estas? I 

— Eu não preciso nem apontar quem são os desestabiliza\ 
dores. Todo mundo sabe. Não vou dedurar ninguém por aí. Mas 
como aguentar tantas greves? A pior política é a política da 
terra arrasada e engana-se quem pensar que o govenro vai partir 
para isso. Ninguém se lembra que, com o Plano Cruzado, nós 
transferimos para os assalariados 30 bilhões de dólares, a maior 
transferência da história do Brasil. E isso foi incorporado pelo 
trabalhador. Quem comprou uma geladeira naquela época, está 
com sua geladeira até hoje. Nós pegamos o país com uma 

^

perspectiva de hiperinflação e baixamos ela em seguida —-s 
responde Sarney. / 


