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cancela viagem e cor 
Q8 • Jornal de Brasília 

0 presidente José Sa* 
'vencido de que dificilmente será vi
torioso na votação do orçamento, 
pelo plenário do Congresso Nacio
nal, cancelou a viagem que faria, 
;amanhã, ao Peru, apesar dos insis
tentes pedidos do Itamaraty para 
Ique prestigiasse, com sua visita, o 
(presidente Alan Garcia, que en
frenta dificuldades internas em 
;seu país. 
( Sarney, ao invés de ir a Arequi-
pa, reunirá amanhã, no Palácio da 
Alvorada, os ministros Mailson da 
Nóbrega, da Fazenda, e João Batis
ta de Abreu, do Planejamento. De
verão definir novas medidas de 
ajuste fiscal para compensar a per
da de recursos, com a possibilidade 
de derrota da proposta do Governo, 
no que se refere à dívida externa 
dos Estados. 

Mobilização inútil 
A decisão de cancelar a viagem 

— o presidente Alan Garcia ligou 
pessoalmente para Sarney, solici
tando a sua presença na inaugura
ção da hidrelétrica de Charcani — 
foi tomada ontem no começo da tar
de, no Palácio do Planalto, em reu
nião com os ministros Mailson da 
Nóbrega, João Batista de Abreu, 
Ronaldo Costa Couto, Ivan de Sou
za Mendes e Baymà Dennys. 

O Presidente da República al
moçou ontem com o governador 
Epitácio Cafeteira, do Maranhão, e 
eom o deputado Albérico Filho, seu 
sobrinho. O Palácio do Planalto es
tá tentando mobilizar os parlamen
tares para votarem a favor da pro
posta governamental, mas há pou
sas esperanças de vitória. 

VV^—' 
As informações do Palácio do 

Planalto, colhidas no Congresso 
Nacional, indicam que os congres
sistas aprovarão a proposta da Co
missão Mista de Orçamento, o que 
colocará o Governo em um beco 
sem saída: o veto do Presidente, se 
ele o fizer, poderá ser facilmente 
derrubado pelos parlamentares, já 
que a exigência é de maioria abso
luta dos presentes, e sua obtenção 
não é difícil. 

Semana passada, discutia-se no 
Palácio do Planalto a possibilidade 
de o Governo cobrar a dívida dos 
Estados na Justiça, ou até a opção 
de reter as verbas em trânsito pela 
Secretaria do Tesouro, como forma 
de preencher o buraco de caixa pro
vocado pela derrota da proposta 
governamental. 

Saídas 
O presidente José Sarney pre

feriu outra saída: a adoção de me
didas de ajuste fiscal, com venda de 
imóveis, privatização de empresas 
estatais e cortes de subsídios e in
centivos. A definição das novas me
didas poderá ocorrer amanhã, na 
reunião do Palácio da Alvorada. 

Entre as medidas de ajuste das 
finanças públicas — o objetivo é ze-
rar o déficit — o Governo poderá 
cortar os subsídios e incentivos ao 
setor agrícola. O documento levado 
à mesa do pacto social fala em "di
minuição do volume de recursos do 
crédito oficial destinado ao custeio 
agropecuário e, em conseqüência, 
do montante dos subsídios embuti
dos nas taxas de juros favorecidas, 
mediante atendimento exclusivo a 
mini e pequenos 
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