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Sarney garante a transição na cr 
Presidente se espanta 

com violência na greve 
em Volta Redonda e 

condena radicalização 
BARTOLOMEU RODRIGUES 

BRASÍLIA — O presidente 
José Sarney se mostrou ontem 
perplexo com o grau de violên
cia que resul tou na morte de 
grevistas durante a ocupação da 
Coi .panhia Siderúrgica Nacio
nal por tropas do Exército e da 
Polícia Militar. "Apesar de tu
do, a transição democrática não 
será interrompida no meu go
verno", declarou o presidente. 
A v io lênc ia , disse Sa rney à 
Agência Estado, partiu "daqueles 
que não souberam utilizar a li
berdade conquistada com a no
va Constituição". 

Sarney mant inha a espe
rança de que o episódio de Volta 
Redonda não alterasse o cami
nho tomado pelo governo, por 
empresários e por representan
tes dos trabalhadores. E estra
nhava que a radicalização tenha 
partido justamente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 

— que não apoia o pacto — , à 
qual é filiado o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Volta Redon
da. 

Minutos antes Sarney ha
via recebido os ministros Paulo 
Brossard, da Justiça, e Ivan de 
Souza Mendes, chefe do Serviço 
Nacional de Informações (SNI). 
Chegaram ao seu conhecimento 
notícias de depredações em São 
Paulo. Pouco depois, sua filha, 
Roseana, ligava do Maranhão, 
permit indo ao presidente um 
momento de relaxamento. 

José Sarney reconheceu a 
gravidade do momento , mas 
classificou de "avaliação falsa" 
atr ibuir à crise económica e à 
inflação galopante a responsa
bilidade pelos tumultos no Rio e 
em São Paulo. "Nunca se corri
giram salários mensalmente", 
afirmou o presidente, em refe
rência à aplicação da URP para 
evi tar dis tanciamento maior 
entre a correção salarial e a in
flação. Ainda assim admi t iu 
que o mercado anda confuso: 
"Há uma desorganização nos 
preços", disse, o que, em sua 
opinião, é um problema a ser en
frentado pelo pacto firmado en

tre empresários, trabalhadores 
e governo. 

CLIMA DE RADICALIZAÇÃO 
Preocupado com o confron

to de pedras, ferro e balas entre 
os soldados do Exército, da PM 
e os grevistas, Sarney pergun
tou: "Qual o objetivo disso tu
do? Qual?" Lembrou o prejuízo 
que representa desligar fornos 
da siderúrgica — e até os con
frontos começarem, disse ele, 
dois já haviam sido desligados. 
Além disso, os grevistas ocupa
ram áreas estratégicas. Tudo, 
segundo a avaliação do presi
dente, num clima que leva à ra
dicalização. 

Apesar de todos os relató
rios em sua mesa, das inúmeras 
reuniões, dos telefonemas e das 
conversas que teve com assesso
res políticos, o presidente Sar
ney dava a impressão de tentar 
convencer a si próprio do que es
tava acontecendo. Mais do que 
dar respostas, era ele quem fa
zia perguntas. Mas olhava para 
o futuro com esperança: "Va
mos deixar as coisas tomarem o 
seu curso natural". 

(O noticiário sobre a greve na 
Companhia Siderúrgica Nacional está 
nas páginas 10 a 13.) 
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Sarney espera que os incidentes em Volta Redonda não afetem a execução do pacto 


