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Economia 
CONJUNTURA 

O presidente garante, 
em sua "Conversa ao Pé do Rádio", que o déficit 

público não levará à hiper inflação. 
E explica que o surto inflacionário 

é devido à alta de alguns produtos agrícolas. 

Sarney descarta hiperinflação 
Não há nenhum perigo de 

que venha a ocorrer no País uma 
hiperinflação ou uma inflação 
descontrolada. Quem garante é o 
presidente da República, José 
Sarney, que ontem durante o pro
grama "Conversa ao Pé do Rádio" 
atribuiu os rumores nesse sentido 
aos desejos de "especuladores" e 
"anunciadores do caos". 

Segundo o presidente, a polí
tica fiscal está sendo executada 
firmemente no seu governo. Ele 
ressaltou que, de acordo com in
formações recebidas ontem do mi
nistro da Fazenda, Maílson da Nó
brega, houve uma redução de 
0,85% nos níveis do déficit público 
em maio, tornando mais viável o 
cumprimento da meta de se che
gar ao final do ano com um déficit 
público equivalente a 4% do PIB. 
Esta meta, entende Sarney, será 
conseguida "folgadamente". 

"O governo tem agido com 
mão de ferro, mas o resultado vi
rá", disse o presidente. "Ano pas
sado, nesse mesmo período, nós 
tínhamos tido um déficit de 1,85% 
do PIB. Os choques dos preços 
agrícolas estão ligados à recupe
ração dos preços do arroz, do mi
lho, da soja, do feijão e de outros, 
e à alta verificada no setor inter
nacional, por causa da seca nos 
Estados Unidos", prosseguiu. 
"Nada que diga respeito à nossa 
política económica, isto é, ne
nhum perigo de hiperinflação ou 
inflação descontrolada, como 
sempre desejam os especuladores 

,£os anunciadores do caos." 

Grande ilusão 
"O descontrole da política 

monetária, o início da entressafra 
dos produtos agrícolas e agrope-
cuários e um desajuste generali
zado na economia estão por trás 
da alta dos alimentos e da taxa de 
inflação." A opinião é do econo
mista da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), Alberto 
Furuguem. Para ele, seria uma 
"grande ilusão" acreditar que a 
inflação estava estabilizada entre 
17 e 19%. 

Os preços dos géneros ali
mentícios vendidos nos supermer
cados subiram 24,88% em junho, 
bem acima da taxa de maio, de 
18,34%. A taxa de junho é a mais 
alta desde julho de 87, quando a 
Abras começou a pesquisar a va
riação dos preços dos produtos co
mercializados em mais de mil su
permercados, localizados nas re
giões metropolitanas de São Pau
lo, Riò, Porto Alegre, Belo Hori
zonte, Recife e Salvador. 

Na opinião do presidente da 
Federação do Comércio de Minas, 
Renato Rossi, é necessário um 
pacto social entre governo, em
presários e trabalhadores, para 
reorganizar a economia brasilei
ra. "A inflação só será vencida 
com um esforço consciente de to
dos os setores da sociedade brasi
leira, para conduzi-la a patamares 
civilizados", disse Rossi. Ele en
tende que a previsão do IBGE de 
um índice de 23% para julho "re
vigora a necessidade de medidas 
concretas para evitar um quadro 
de hiperinflação" 


