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\\E dever do governo 
preparar-se para cumprir 

a nova Constituição, ff 
(Presidente Sarney, no discurso em que anunciou as medidas do governo 

A partir do próximo ano, nenhum Esta
do ou município poderá mais "pedir socor
ro" ao governo federal, nem mesmo para 
atender a uma situação de emergência. Ca
da um terá de contar somente comos seus 
próprios recursos, que serão maiores, se
gundo prevê o texto da nova Constituição. 
Esses prognósticos foram feitos ontem pelo 
presidente Sarney, durante a reunião mi
nisterial realizada no Palácio do Planalto. 
Na reunião, Sarney decidiu trocar o tom de 
confronto com os constituintes por um tom 
de conciliação, anunciando estar dando o 
"primeiro passo" para que a nova Carta 
seja cumprida. 

"Sob a ótica da nova Constituição" — 
disse o presidente — "é dever do governo 
preparar-sé para cumpri-la efetivamente. 
A perda das receitas federais em favor dos 
Estados e municípios, decorrentes da nova 
Carta, será de 17,6% em 1989, e prossegue 
nos outros anos, chegando a cerca de 22%". 
Segundo Sarney, a proposta orçamentária 

de 89 "tem, obrigatoriamente, de reduzir 
recursos nesse montante, ajustando suas 
despesas mediante os indispensáveis cor
tes e transferências". 

"Para fazer a Constituição vitoriosa, os 
trabalhadores devem ter a consciência, ao 
assumirem direitos, de que terão deveres á 
cumprir, até mesmo para preservar os di
reitos adquiridos", disse o presidente. "Os 
empresários precisam ampliar o sentido 
social da empresa moderna e trabalhar 
dentro do espírito de competição, sem sub
sídios e sem ajudas. Os Estados, ao recebe
rem recursos, têm de termais responsabili
dades e encargos. A União, restrita às suas 
novas funções, tem de multiplicar a produ
tividade dos seus parcos recursos, e fazê-
los render em sua plenitude." 

"À União — prosseguiu Sarney — cabe
rá a responsabilidade da segurança nacio
nal, da formulação da política económica, 
da manutenção do Poder Judiciário, do Po-

para adaptar-»» à nova Carta.) \ 
der Legislativo, da política exterior. Aos 
Estados e municípios, a prestação de servi
ços públicos, de atender às necessidades 
do povo. Os programas afetos à educação 
básica, à saúde, tò^èm^SsfSP s$pH|;Eles 
terão de executar esses serviçôs?Á'União 
deve formulai^díFetPÍzes«e fiscalizar a sua 
aplicação, enquànt'ò^Io's,íÍ!l«éfa¥s% Municí
pios caberá a sua execução. À União não 
terá mais qualquer recurso próprio para 
transferir a Estados ou municípios, nem 
mesmo para atender qualquer emergência. 
Os Estados mais pobres terão de reformu
lar com rigor suas próprias políticas de 
aplicação de recursos. E a visão de uma 
outra federação. Um ideal republicano que 
me cabe saldar. Dou aqui o exemplo de ser 
o primeiro a contribuir para tornar viável, 
como tenho dito desde o princípio, a nova 
Constituição". Segundo Sarney, "para ade
quar a ação do governo à realidade da nova 
política económica, teremos política fiscal 
e monetária extremamente austeras"/. 


