
f Sàrney decidirá 
a sorte do MHU 

A sorte do ministro da Hàbitã-
ção e Meio Ambiente está nas 
mãos do presidente Sarney. Q 
MHU literalmente não terá o que 
fazer no ano que vem, se prevaleOO 
cer a proposta de Orçamento GeraS^ 
da União que o presidente Sarne)çE 
vai receber do ministro João Batis
ta de Abreu nesta semana, já deta-CD 
lhada por órgãos e programas deC£5 
governo. Fontes da Seplan expli-^t 
cam que o MHU teve suas princi-
pais atribuições — habitação e sa-*""" 
neamento básico — transferidas^^ 
para os Estados, dentro da Opera
ção Desmonte realizada pela Secre
tária de Orçamento e Finanças. 
Existe assim o que o pessoal da 
SOF chama de "base técnica" para ___ 
a extinção do MHU a partir de ja-*™» 
neiro de 89. Falta apenas a decisãoSS 
política. CO 

Os ministros Borges da Silveira, < £ 
da Saúde, Paulo Brossard, da Jus-flg 
tiça, e Hugo Napoleão, da Educa-£Q 
ção, começaram ontem mesmo a re
clamar da dureza dos cortes impôs- y j 
tos ao orçamento de 89 pela Se- Ç^ 
plan, enquanto os técnicos da SOF 
passavam o dia discutindo com os —J 
secretários de orçamento dos mi- ^ 
nistérios e órgãos as dotações — e 
os cortes — que couberam a cada 
um. Os ministros estão particular
mente irritados com a decisão da 
Seplan, de determinar ela mesma 
cortes de dotações a programas 
particulares. 

Reclamações 
Brossard lamenta o fim do pro

grama de construção de peniten
ciárias, que não terá mais recursos 
federais a partir do ano que vem 
informação confirmada sexta-feira 
pela SOF. E Borges da Silveira 
rebela-se contra a tutela da Se
plan, dizendo que apenas a redução 
global de cada ministério deveria 
ser fixada por ela — a discrimina
ção dos cortes por órgão e progra
ma deveria ficar a critério dos mi
nistros. O ministro da Saúde não 
admite cortar nada nos programas 
de combate à Aids, ao câncer e nas 
campanhas de vacinação. 


