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ÀjzxoBcaçâo de Abreu não convenceu Sarney e Maílson terá uma dura guerra quando voltar 

f Sarney concentra esforço 
para afastar hiperinflação 
Concentrar todos os esforços no 

combate à inflação. Esta é a ordem 
que o ministro Maílson da Nóbre
ga, da Fazenda, vai receber do pre
sidente José Sarney, tão logo retor
ne ao Brasil, de sua viagem ao ex
terior. O presidente, segundo se 
afirma no Palácio do Planalto, 
quer ver definitivamente afastados 
os perigos se uma hiperinflação no 
País. Para isto, quer que o ministro 
da Fazenda acelere o combate ao 
déficit público e ajuste melhor as 
políticas monetária e fiscal. 

Sarney está bastante preocupa
do com a súbita alta da inflação 
brasileira, apesar das tentativas 
de tranquilizá-lo feitas esta sema
na pelos ministros e economistas 
João Batista de Abreu, do Planeja
mento, e Ronaldo Costa Couto, che
fe do Gabinete Civil, e pelo ex-

ministro João Sayad. Todos volta
ram a insistir nos mesmos argu
mentos utilizados por Maílson da 
Nóbrega antes de deixar o País, 
destacando que o salto da inflação 
este mês aconteceu em função de 
um acidente de percurso provocado 
pelo efeito Chicago, definido com a 
«internaíização» das altas cotações 
dos produtos agrícolas na Bolsa de 
Chicago (Estados Unidos) provoca
das por causa da seca norte-
americana. 

Para o ministro João Batista de 
Abreu, o fato de a inflação brasilei
ra situar-se num patamar tão ele
vado, próximo de 20%, não signifi
ca nada dramático, por causa -' In
dexação, que permite a coi.jção 
automática de todos os ativos fi
nanceiros, dos preços e dos sala-
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rios. A indexação — ressalta João 
Batista — minimiza as perdas in
flacionárias, embora tenha um 
grave efeito colateral: o de gerar 
uma «inflexibilidade para baixo» 
no comportamento dos preços ou 
seja, uma vez atingido um patamar 
mais elevado, aquele índice tende 
a se repetir nos meses seguintes, 
por causa da indexação automáti
ca. Mas passado o «efeito Chicago», 
entende João Batista haverá, de 
agosto em diante um arrefecimen
to das taxas, seguindo-se uma esta
bilização. Já o ministro Costa Cou
to não vê nenhum mistério no com
bate à inflação. «Se o Governo qui
ser — afirma — nós derrubamos a 
inflação para níveis baixíssimos 
em questão de dias, não é mesmo? 
Só que faríamos isto a custa de 
uma recessão brutal. 
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