
Sarney promete déficit zero 
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Na cerimónia de embarque da milio
nésima tonelada de suco de laranja expor
tado a granel pela empresa Citrosuco, rea
lizada ontem de manhã, no porto de Santos, 
o presidente José Sarney fez um discurso 
cheio de otimismo, no qual prometeu èhtre-
;gar o País a seu substituto com um orça-" 
mento sem déficit: 

"Entregarei ao meu substituto um Bra
sil com um orçamento com um déficit zero 
,no ano de 1990", disse Sarney solenemente 
.a bordo do navio "Sol do Brasil", atracado 
no porto santista, antes de acionar o botão 
que movimentou o embarque da milionési-r 
ma tonelada de suco. 

"Tenho determinado remédios amar
gos para a contenção do déficit público. 
Não abriremos mão da meta de 4% do défi
cit deste ano e de 2% em 1989" -^ garantiu o , 
presidente. "Resisto e^resistirei às prés-/ 
soes, venham de onde vierem" — acres-/ 
cen tou \ L i ' : 

Sarney enumerou conquistas no terre
no económico, como "a^recuperação da 
confiança externa, a expansão das safras 
de grãos, de 50 milhões de toneladas em 87 
para 67 milhões em 88. A taxa de desempre
go, de 3,9%, a mais baixa do mundo oci
dental". 

O presidente reconheceu que o Estado 
dispõe de uma estrutura pesada, um déficit 
e uma dívida externa e interna que são 
problemas graves: "A inflação -é preocu
pante, mas de nada adianta gritar aos qua
tro ventos que o déficit é invencível, a dívi
da insuperável, a inflação irredutível. 
Quem se presta a atitudes como essa presta 
sem dúvida um desserviço ao nosso país". E 
prosseguiu: "Não serei, como não tenho si
do, o presidente nem da recessão nem do 
derrotismo. Tenho que ser o presidente da 
ação e do otimismo, disposto à luta e a 
qualquer sacrifício para atravessar esse 
período mais difícil da nossa história, em 
que temos problemas institucionais, políti
cos, sociais e económicos superpostos" — 
disse ainda o presidente. 

Maior produtor 
Ele citou, como exemplo dè esforço pa

ra que o Brasil supere suas dificuldades, a 
cerimónia de embarque da Citrosuco: "É 
uma manifestação concreta da vitalidade 
de nossa agroindústria, que, em 25 anos, fez 
do Brasil o maior produtor e exportador de 
suco de laranja, detentor da maior fatia do 
mercado internacional". 

A importância da citricultura foi cita-" 
"da por Sarney: as indústrias brasileiras 

produzem anualmente 750 mil toneladas de 
suco para exportação que, somadas ao sub
produtos, colocam o setor em terceiro lugar 
na pauta das exportações agroindustriais, 
proporcionando US$ 1 bilhão anuais de di
visas, empregando um milhão e cem mil 
trabalhadores direta ou indiretamente. 

Sempre num tom uf anista, Sarney com
pletou seu discurso dizendo que o Brasil já 
deu provas de sua capacidade de vencer 
desafios: "Em 1972 éramos a 39' economia 
do mundo. Hoje somos a oitava e estamos 
perseguindo conquistar um lugar mais à 
frente. Diversificamos nossa agricultura e 
indústria de uma forma inédita no mundo. 

I Aumentamos nossas exportações de 5 bi
lhões de dólares para 30 bilhões de dólares 
anuais — arrancada de progresso que 
transformou para melhor a vida dos brasi
leiros. Não há período na história do ho
mem que não tenha dificuldades. Os tem
pos são duros, mas não é a primeira nem 
será a última vez em que nos deparamos 
com dificuldades". 

Cancelamento 
O ministro dos Transportes, José Rei

naldo Tavares, que fazia parte da comitiva 
presidencial, confirmou ontem o cancela
mento da licitação pública para duplicar a 
rodovia Régis Bitencourt, a BR-116, em 
consequência da Operação Desmonte. Se
gundo ele, pelo mesmo motivo a construção 
da Ferrova Norte-Sul será entregue à ini
ciativa privada, assunto que passará a ser 
discutido hoje de manhã por uma comissão 
de empresários brasileiros no Ministério 
dos Transportes, em Brasília. / 

Ao justificar a desistência de' obras já 
anunciadas, o ministro Reinaldo Tavares 
explicou que o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER) ficou sem 
recursos, porque o Imposto Único sobre 
Combustíveis passará para os Estados e 
municípios a partir do ano que vem, em 
função das mudanças aprovadas pela Cons
tituinte. A solução, diante desse fato, disse 
o ministro, será a privatização crescente do 
sistema de transportes no Brasil. 

José Reinaldo Tavares, inclusive, mos-" 
trou-se indiferente a uma manifestação 
contra a privatização dos portos que se de
senrolava junto à entrada do Armazém 29, a 
poucos metros da comitiva. "Esses protes
tos são coisas de pessoas que desconhecem 
os fatos. Não vamos-privatizar porto ne
nhum, só queremos estimular um número 
maior de terminais privativos. Haverá mais 
empregos e benefícios para todos" — ga-̂  
rantiu. 


