
Sarney argumenta com crescimentou 
, BRASÍLIA (O GLOBO) — O presí-
; dente da Arena, senador José Sarney, 

negou ontem a existência de crise no 
país e depois de exibir para os jornalis
tas os indicadores do crescimento in
dustrial e agrícola relativos ao primei
ro semestre deste ano, conforme levan-

1 tamento do IBGE, declarou que "não se 
justifica nenhum pessimismo em rela-

' ção à economia nacional''. 
O senador José Sarney estava muito 

bem humorado ao receber os repórte
res no final da tarde, e quando um re
pórter mostrou curiosidade em saber se 
ele também estava apreensivo com a 
situação nacional, o presidente da 
Arena se dirigiu a uma sala vizinha e 
voltou com o exemplar da Constituição 
e mais um livro intitulado "Os Indica
dores do Crescimento Industrial de Ja
neiro a Julho". 

Dispondo-se "a derrubar qualquer 
argumento pessimista", José Sarney 
tomou o seu lugar de frente para os re
pórteres e, sempre de bom humor, pe
diu que eles indagassem. 

O país enfrenta uma crise realmente 
que possa preocupar? —indagou-se. 

— Em absoluto. O país de nenhuma 
maneira atravessa crise aguda. A úni
ca crise que existe é a da falta de con
fiança dos adversários do país nas suas 
potencialidades, uma vez que as nossas 
dificuldades podem e devem ser supe
radas pelo esforço de todos nós. E nesse 
sentido, devemos ajudar o país para 
que ele ultrapasse esses problemas que 
decorrem da conjuntura mundial e dos 
naturais ajustamentos da transição 
política no caminho da convivência de
mocrática. Nesta hora, é claro que apa
recem grupos desejosos de retirar re
sultados dos problemas que, embora 
existam, jamais alcançam o nível da 
exacerbação que lhe desejamos dar. 

— Os indicadores do crescimento in
dustrial de janeiro a julho, distribuídos 
no dia 3 de agosto, mostram ao contrá
rio do que procuram afirmar, que o 
Brasil atravessa período de grande 
crescimento industrial, com o indica
dor geral de 9,23%, Se fizermos por Es
tado, vamos verificar que em São Paulo 
esse índice chegou a 10,18%; em Minas 
Gerais ultrapassou a casa dos 6%; se 
examinarmos a produção agrícola, o 
crescimento foi o seguinte: algodão — 
9,41%; arroz —6,58%; milho —26,16%; 
soja — 4,36%, trigo 45,61%. 

O presidente da Arena afirmou que 
está assegurada a solução para os pro
blemas da balança comercial e do endi
vidamento externo pela capacidade ex

traordinária do país." E prosseguiu, 
sempre em tom otimista: 

— devemos fazer todo o esforço para 
varrer o pessimismo político e nunca é 
tarde para que dificuldades da transi
ção institucional sejam ultrapassados 
através da conciliação do país. 

— E a aplicação de medidas de emer
gência, se as greves continuarem, será 
possível? — indagou um repórter. 

— Eu não conheço — respondeu enfa
ticamente — nenhuma providência go
vernamental nesse sentido, mas o gran
de objetivo da luta da oposição foi o es
tado de direito e o estado de direito que 
aí está é o do governo das leis e não dos 
homens. As leis foram feitas para pro
teger a sociedade. Jamais a barreira 
das leis será ultrapassada. 

O simples cumprimento da lei jamais 
pode configurar objetivos de retroces
so. 

PASSARINHO ESCLARECE 

O senador Jarbas Passarinho, líder 
do Governo, citado por um jornal local 
como autor de ameaça de aplicação de 
medidas de emergência para acabar as 
manifestações reivindicatórias de tra
balhadores, mostrou-se irritado com 
aquela versão. E ao receber os repórte
res, deu a seguinte explicação sobre a 
entrevista da véspera: 

— Cheguei ao Ministério da Justiça 
para conversar com o ministro Petrô-
nio e um colega de vocês perguntou co-

1 mo vejo a crise. Respondi 
preocupação, porque presidentes de 
sindicatos estavam sendo ultrapassa
dos. Esses próprios dirigentes sindicais 
sentiam que estavam sendo superados 
por pessoas estranhas ao meio. 

— Ora — prosseguiu Passarinho — 
quando o governo estabeleceu o enten
dimento bilateral de patrões e empre
gados, esperava que eles se entendes
sem. Só sendo a greve utilizada como 
último recurso. Mas as reivindicações 
não podiam começar pela greve. Aí o 
colega de vocês perguntou: "O Senhor 
acha possível a aplicação de medidas 
de emergência". Ora, vocês estão acos
tumados a ouvir a resposta que dou ao 
ouvir essas indagações sobre hipóteses. 
Respondi para ele, o que vocês estão 
acostumados a ouvir: possível é, prová
vel eu não sei. 

O senador Jarbas Passarinho, mais 
calmo, depois de relatar a conversa que 
tivera na véspera, passou a fazer consi
derações sobre as manifestações que 
ocorrem em diversos Estados. Ele dis
se que "ao Governo cabe assegurar a 
lei unilateralmente, o que se dará é o 
caos. 

— Não estou dizendo — enfatizou — 
que estejamos vivendo o caos. Estou 
apenas especulando sobre uma tese, no 
caso a da desobediência civil, que em 
alguns casos está patente, na medida 
em que algumas ações constituem de
safio à lei. Se a lei não é a melhor, va
mos através do congresso aprimorá-
la". 
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Senador diz a ministro que 
o povo confia no Exército 

BRASÍLIA (O GLOBO) — O presi
dente da Arena, senador José Sarney, 
afirmou ontem, em mensagem que en
viou ao ministro do Exército, general 
Walter Pires, que; "em meio às vicissi
tudes que o País atravessa, os brasilei
ros têm no Exército a garantia da or
dem, da estabilidade institucional e das 
virtudes maiores da nacionalidade". 

O presidente da Arena se dirigiu ao 
ministro do Exército para lhe agrade
cer a comunicação sobre a aprovação 
por unanimidade do seu nome para ser 
agraciado com a Ordem do Mérito Mili
tar, em grau de grande-oficial, cuja en
trega está marcada para o dia 25. 

— "O Brasil" — diz o senador em sua 
mensagem — "tem a certeza de que 
sua paz será assegurada porque repou
sa principalmente na unidade das For
ças Armadas e no patriotismo incontes-
te dos seus chefes e comandados. Ela 
constitui penhor de que os inimigos da 
sociedade jamais poderão solapar o ca
minho do nosso desenvolvimento e da 
nossa vocação democrática". 

Sarney, afirma ainda que "a naciona
lidade não aceita as doutrinas que, em 
nome da liberdade, a esmagam; em no
me da justiça social, a escravizam; na 
invocação do dogma doutrinário justifi
cam a violência e a anarquia". 


