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Crise não restringirá a 
abertura, garante Sarney 

Da sucursal de 
BRASÍLIA 

As previsões feitas pelo jor
nal Buenos Aires Herald, no seu 
editorial de domingo, de que a 
abertura política no Brasil po
deria sofrer restrições em conse
quência da crise económica que 
o País atravessa, foram repeli
das ontem pelo senador José 
Sarney, presidente nacional da 
Arena, ao viajar para São Luís. 
Ele observou que, à distância, é 
difícil fazer um prognóstico so
bre a situação de um país como 
o Brasil, de dimensões conti
nentais e com mais de 110 mi
lhões de habitantes, principal
mente se esse prognóstico en
volve problemas de caráter polí
tico e económico. Por isso acha
mos as previsões do jornal sem 

base na realidade que o Brasil 
vive. 

"A abertura política terá 
prosseguimento — frisou — e 
disso ninguém pode ter dúvi
das, pois diariamente o presi
dente João Baptista Figueiredo 
vem dando provas concretas do 
seu propósito de promover o 
estabelecimento total das fran
quias democráticas." 

"As dificuldades de caráter 
económico existem, isto não é 
segredo para ninguém. Porém, 
o País tem condições de enfren
tá-las. Além disso, essas dificul
dades são causadas, em sua 
maioria, pela elevação dos pre
ços do petróleo. Por tanto, o 
fenómeno não é apenas brasilei
ro. É de todos os países que não 
dispõem de produção própria 
de petróleo", afirmou o presi
dente da Arena. 

Em seu editorial da edição 
de domingo, o Buenos Aires He
rald afirmou que o crescimento 
das importações de petróleo, o 
crescente endividamento exter
no e a inflação iriam criar "con
dições económicas que não po
deriam ser piores para o objetl-
vo de conduzir o Brasil até a 
democracia". 

Depois de analisar o papel 
dos sindicatos e sua utilização 
da abertura política para exigir 
uma "parte do milagre brasilei
ro", o jornal conclui dizendo 
que a alternativa do governo 
brasileiro é "continuar afrou
xando as restrições políticas, e 
tolerar que a situação económi
ca se deteriore ainda mais, ou 
reimplantar os impedimentos 
políticos para evitar uma crise • 
económica agravada". . J 


