
ÍD 
11 m >ufl Deputado propõe a 

Sarney ampla auditora AGO 1987 tfité na empre 
O deputado Paulo Macari-
ni (PMDB-SC) sugeriu pes
soalmente ao presidente 
Sarney uma ampla investi
gação contábil e industrial 
na Petrobrás, mediante 
auditoria designada pela 
Presidência da República. 
O parlamentar, que é vice-
líder do seu partido na As-
semblé ia Constituinte, 
propôs também converter em capital 
social o empréstimo compulsório já 
arrecadado e a recolher até dezem
bro de 1988. Já o presidnete cia Petro
brás, Ozires Silva, criticou ontem a 
decisão do governo de cortar os in
vestimentos da empresa e advertiu 
que o País poderá importar US$ 300 
milhões em petróleo. 

O representante do PMDB de 
Santa Catarina esteve recentemente 
com o chefe do governo, no Palácio do 
Planalto, ocasião em que sugeriu nu
merosas medidas, no campo socio
económico. Em relação a Petrobrás, 
propôs ainda a substituição da atual 
administração da empresa, a indica
ção de nova diretoria, com a partici
pação também dores trabalhadores e 
dos empregados, "para a mais trans
parente administração". 

Macarini solicitou providências 
do presidente Sarney para que os ór
gãos públicos federais "paguem de 
imediato à Petrobrás os bilhões que 
devem de fornecimentos de combus
tíveis". Para o vice-líder do PMDB, a 
revelação do presidente da Petrobás, 
Ozires Silva do prejuízo de 33 bilhões 
de cruzados, no primeiro semestre 
deste ano, "além de assustador, causa 
perplexicidade". 

Lembrou o vice-líder peemede-
bista que os prejuízos anunciados 
equivalem a 33 cruzados por ação, 
perfazendo 23% das vendas líquidas 
do mesmo período. O presidente da 
Petrobrás revelou, também, que os 
prejuízos residem no alto custo da 
dívida externa, conta corrente a rece
ber, o subsídio do álcool e a defasa-
gem nos preços da venda dos combus
tíveis. 

"Em verdade não é tarefa fácil 
entender estes fatos, eis que é públi
co e notório que a gasolina, nos últi
mos 12 meses, passou de Cz$ 4,00 para 
25,80 por litro, ou seja, um aumento 
de 530%. Segundo consta, a Petrobrás 
não repassou ao Tesouro Nacional a 
elevada soma de oito bilhões de cru-

aflós, por ela arrecadados 
título de empréstimo 

compulsório", afirmou Ma
carini em ofício ao presi
dente da República, no 
qual sugeriu medidas para 
a recuperação da empresa. 

A d»f«sa da 
Petrobrás 

O presidente da Petro
brás criticou ontem a deci

são do governo federal de cortar os 
investimentos da empresa. Os cortes 
violentos, segundo ele, deverão che
gar aos US$ 800 milhões dos USf 2,9 
bilhões de investimentos previstos 
para este ano, e poderão implicar a 
importação de petróleo no próximo 
ano, com déficit para a balança co
mercial brasileira. Convidado para a 
aula inaugural do curso de mestrado 
em Engenharia de Petróleo da Uni
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Ozires Silva também 
anunciou para o final do ano a con
clusão da primeira etapa do gasoduto 
ligando Volta Redonda a São Paulo. 
Ozires explicou que após um corte 
inicial de US$ 500 milhões, o governo 
quer que a Petrobrás reduza mais 
USf 300 milhões em seus investimen
tos. "Entretanto, o próprio governo 
não está conseguindo cortar o déficit 
público", observou. Ele ressaltou que 
o novo corte de US$ 300 milhões dei
xaria a empresa em uma delicada si
tuação, pelo fato de restarem apenas 
cinco meses para o término do ano, o 
que dificultaria uma revisão de 
planos. 

O presidente da Petrobrás adver
tiu, também, que a medida pode im
plicar a importação de petróleo em 
valor idêntico aos US$ 300 milhões, 
'resultando em déficit para a balança 
comercial. Para evitar a repetição 
desse problema, ele disse que estuda 
com o departamento financeiro da 
Petrobrás uma proposta a ser enca
minhada ao governo para uma altera
ção na denominação dos recursos da 
empresa, que ao invés de investimen
tos passariam a ser considerados des
pesas operacionais. Ele destacou a 
importância da ideia com uma elo
quente defesa do trabalho desenvol
vido pela Petrobrás — "uma compa
nhia que deu um lucro de US$ 17 
bilhões no ano passado, e que tem a 
vocação e o sério compromisso de 
buscar o petróleo onde quer que es
teja". 
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