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BRASÍLIA — 0 congelamento de 

preços espontâneo posto em prática 
pelos supermercados do Rio e de São 

: Paulo despertou grande interesse no 
i Presidente José Sarney, principal-
< mente porque demonstrou que a so-
, ciedade continua apoiando medidas 
j como essa, apesar das críticas a ex-
li periências fracassadas do passado 
li impostas por decreto. 
\ Assessores do Presidente ̂ observa-
\ ram a semelhança entre o°congela-
\ mento espontâneo e o programa me-
ixicano de combate à inflação, no 
qual um dos principais ingredientes 
é justamente a adesão voluntária dos 

l empresários ao tabelamento. Para 
j! alguns deles, se o Governo também 
\ pudesse contar, entre os trabalhado-
Ji res, com a mesma colaboração que já 
está recebendo dos empresários, um 
novo plano de estabilização poderia 
ser tentado. 

Políticos e interlocutores assíduos 

compara guerra de 
"fehoque mexicano 

de Sarney notam que uma coisa é a 
estratégia económica definida pelo 
Ministro da Fazenda, Mailson da Nó
brega. Outra é a meta política do. 
Presidente. 

Mailson é visto no Palácio do Pla
nalto como um Ministro competente 
para compreender o que acontece 
com a administração pública, mas 
que tem fixação por medidas desa
gradáveis, que resultam em reper
cussão negativa junto à opinião pú
blica,,como o "trileão". 

— É hora de se pensar em coisas 
boas — diz um conselheiro palacia
no. 

Na sua opinião, o Presidente deve 
voltar-se para medidas que mar
quem sua administração e excluam 
alternativas como demissões, por 
exemplo. 

No Ministério da Fazenda, há uma 
grande inquietação com o fato de 

que a inflação resiste a estabilizar-se 
no patamar entre 17% e 18%. O Go
verno não só tem consciência de que 
não é bem assim, como de que será 
necessário fazer alguma coisa a mé
dio prazo. 

Essa inquietação explica porque 
técnicos da Secretaria de Abasteci
mento e Preços (Seap) já admitem a 
aplicação de um redutor para a cor-
reção monetária (indexador de al
guns preços) como forma de impedir 
que a inflação mude de patamar. 

— Acho que acabaremos chegando 
ao caso mexicano por inércia — diz 
um líder político com acesso ao Pla
nalto. 

Ele cita como exemplo de seme
lhanças entre as situações vividas 
pelas duas economias a enorme dívi
da externa, a presença do FMI e a 
existência de uma negociação com os 
credores privados, além do peso 
crescente do setor industrial. 

1Â. 
A inflação que desafia programas económico! 


