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Ermírio: «Um retrocesso agora teria derramamento de sangue» 

Medo de golpe faz 
Ermírio justificar 

mandato de 5 anos 

O documento do grupo dos his
tóricos do PMDB que formaliza o 
rompimento do partido com o 
Governo Sarney e cria um bloco 
independente de oposição, já con
tinha até o começo da noite de on
tem 65 assinaturas — 23 senadores 
e 42 deputados. O manifesto de
nuncia, em linhas gerais, a inter
ferência direta que o Planalto vem 
fazendo sistematicamente na cons
tituinte e qualifica de traição a 
atitude dos, peemedebistas que 
votaram a favor dos cinco anos de 
mandato, impedindo em parte, a 
realização de eleições presidenciais 
este ano, conforme estabelecia o 
programa partidário. 

O manifesto adverte ainda que 
este Governo está traindo a 
própria transição e alerta que é 
preciso retomar e respeitar o 
programa, do partido. Um dos 
coordenadores do grupo dos his
tóricos, o deputado Euclides Scal
co (PMDB—PR) ficou encarregado 
de recolher as assinaturas dos 
deputados, depois que o senador 
Fernando Henrique Cardoso (PM
DB-SP) fez o mesmo com seus 
colegas. 

S calco assegura que conseguirá 
arrebanhar cerca de 80 peeme
debistas para o bloco independen
te. Não quis, no entanto, revelar o 
nome dos signatários. Mas já as
sinaram o documento, entre ou
tros, oito parlamentares do Rio de 
Janeiro entre os quais, os sena
dores Nelson Carneiro e o deputado 
Márcio Braga. De São Paulo, as
sinaram os deputados António 
Perosa, Robson Marinho e Koyu 
lha, além dos deputados Sig-
maringa Seixas (DF) e Haroldo 
Sabóia (MA). 

O bloco independente, de acordo 
com Scalco, pretende resgatar as 
teses, programas e lutas do PMDB 
sustentadas nos palanques. Ele 
afirma que o grupo vai esperar a 
realização da convenção nacional 
do PMDB dia 6 de junho, que 
deverá decidir quem é minoria ou 
maioria no partido. Se o resultado 
da convenção optar pela ala mais à 
direita do PMDB, os signatários 
do bloco independente, garante 
Scalco, saem do partido. 

Waldir decidira o 
momento de romper 

Salvador — Numa reunião de 
seis horas com os deputados que o 
apoiam na Assembleia Legisla
tiva, o governador Waldir Pires 
recebeu carta branca para escolher 
o momento de deflagrar campanha 
de oposição ao governo Sarney, in
clusive com a realização de ma
nifestações de rua pelas eleições 
presidenciais ainda'este ano e con
tra aspectos da política económica. 

Logo depois da reunião reali
zada na governadoria, o líder da 
bancada governista, deputado José 
Amando (PMDB), revelou que 
seus colegas advertiram o gover
nador sobre o risco de isolamento e 
recomendou que ele aprofunde 
mais as articulações com outras 
lideranças nacionais e estaduais do 
PMDB. "Tomada esta cautela, 
ficou ao arbítrio de Waldir Pires a 
decisão de deflagrar a resistência e 
o enfrentamento com o Governo 
Federal e tudo será tratado daqui 
por diante com base numa situação 
de rompimento que já está con
sumado", explicou o líder. 

Ação 

Procurando não ser tão ex
plícito, Pires confirmou que o 
"afastamento" de seu governo e do 
PMDB da Bahia em relação a 
Sarney "é óbvio" e adiantou que 
ações políticas decorrentes desta 
situação "não precisam, neces
sariamente, esperar pela convenção 
nacional do partido", em junho. Na 
conveção, o governador e a seção 
baiana de seu partido vão defender 
o rompimento do PMDB com o 
governo Sarney, dentro do mo
vimento que está sendo organizado 
pelo "bloco independente" na 
Constituinte, envolvendo as es
querdas e os liberais peemedebis
tas . 

Durante a reunião, que será 
seguida, amanhã, de umà outra, 
com o secretariado, Pires fez ques
tão de deixar evidentes as diful-
dades que o seu governo vai en
frentar, seja com o cerco político do 
Governo Federal, seja no aspecto 
financeiro. Observou que a folha 
de pessoal está consumindo recur
sos superiores em 30% à arreca
dação do ICM, que os recursos 
federais para programas do estado 
estão "trancados" e que há dificul
dades quanto à obtenção de finan
ciamentos no exterior. 

Rio — O empresário António 
Ermirio de Moraes disse ontem no 
Rio que, "se a Constituinte votasse 
os quatro anos para Sarney, ha
veria intervenção militar. Tenho 
quase certeza disso". António Er
mirio, que anteriormente era fa
vorável a um mandato mais curto 
para o presidente Sarney, justi
ficou sua mudança de posição: "se 
for para manter a democracia, é 
melhor o mandato de cinco anos. 
Um retrocesso agora teria der
ramamento de sangue. Não seria 
iguala 1964". 

O empresário fez essas afir
mações em entrevista na sede da 
Associação Comercial o Rio de 
Janeiro, logo após o almoço em sua 
nomenagem promovido pelo 
presidente da entidade, Amaury 
Temporal, e que reuniu cerca de 
500 pa r t i c ipan t e s — a maior 
presença nos 27 almoços já pro
movidos este ano pela associação. 
António Ermírio negou ser can
didato a presidência da República, 
apesar de ter obtido 67% dos votos 
na pesquisa de opinião feita entre 
os presentes. Mas admitiu: "qualé 
o brasileiro que amanhã não estaria 
disposto a fazer um sacrifício por 
sua terra?" 

Para o presidente do grupo 
Votorantim, o maior conglomerado 
industrial do País, "o Brasil ainda 
não passou de exame de admissão 
para a democracia", o que desa
conselha a adoção do parlamen
tarismo. "O regime parlamen
tarista é o PH .D da democracia", 
disse. António Ermírio apontou a 
falta de credibilidade do governo 
como um dos maiores problemas 
brasileiros no momento e advertiu: 
"pode haver um levante popular e é 
preciso evitar isso. Eu fujo da 
brutalidade sempre que posso. 
Precisamos eleger gente correta e 
que queira o bem do Brasil". As
sinalou: "não é fácil trabalhar no 
atual governo. Eu pessoalmente 
não gos t a r i a , porque os que 
tentam, encontraram barreiras in
transponíveis". 

O empresário não quis analisar 
a gestão do ministro da Fazenda, 
Maílson da Nóbrega. "Nem co
nheço o ministro. Preciso analisar 
melhor. Ele pegou um rabo de 
foguete". 

Maus tempos 
António Ermírio considerou o 

quadro atual favorável a um re
trocesso na economia, com a volta 

a política recessiva do início dos 
anos 80. "Já está havendo isso. 
Quem pode exportar está expor
tando, quem não pode está em 
dificuldades. No setor básico a 
oferta de emprego reduziu-se de 
20% a 30% este ano". Para o em
presário, é preciso aumentar a 
produção destinada aos mercados 
interno e externo. 

Segundo ele qualquer mudança 
agora na política salarial seria mal 
sucedida. "Eu defendo a livre 
negociação, porque ela certamente 
daria ao trabalhador mais do que a 
URP. Mas sou contra a extinção da 
URP, enquanto não houver con
dições para a livre negociação. Es
ta pode ser implantada por etapas, 
primeiro nos sindicatos dos setores 
mais ricos, como os do ABC - onde 
um trabalhador está custando por 
volta de U S $ 400 a US$ 500 men
sais". O empresário também con
denou a forma de arrecadação e 
distribuição de fundos como o Fin-
social e o P I S , defendendo a sua 
administração pelas próprias em
presas em programas de educação, 
saúdee aposentadoria. 

No seu discurso para os em
presários, às vezes interrompido 
pelos aplausos, António Ermírio 
começou rabiscando gráficos num 
quadro e comparando o conflito en
tre o Executivo e o Legislativo aos 
fenómenos elétricos. "No periodo 
autoritário, D Executivo estava 
sempre na frente do Legislativo. 
Agora é o inverso. É preciso co
locar ambos em fase. E o Brasil é 
como o aço carbono temperado, 
que não a g u e n t a choques . É 
preciso aliviar as tensões". Segun
do ele, o melhor instrumento para 
fazer o País avançar é a edcuação, 
tal como, a seu ver, ocorreu no 
período Franklin Roosevelt, nos 
Estados Unidos e também no 
Japão. 

Depois de mencionar os pro
blemas sociais e económicos que 
afetam o País, António Ermírio 
disse que esses problemas "são 
grandemente determinados por es
sa síndrome perversa de falência 
moral populismo e oportunismo. 
Este é o clima que se respira no 
Brasil de hoje. É por isso que ficou 
muito difícil demonstrar aos jovens 
que o trabalho constrói. Neste 
Brasil cansado e suado, os maus 
exemplos de cima para baixo têm 
passado da conta. Nada mais pode 
escandalizar a nossa sociedade". 


