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cortar arestas 
Existe muita informação e 

contfainformação a.respeito das 
astronómicas cifras que deverão 
«rolar», na reunião prevista para 
hoje. dos ministros da Fazenda e 
do Planejamento com o presidente 
José S arney. Fontes do Palácio do 
PJLanalto disseram, na quarta-
feira. que seria feito um corte or
çamentário que. somado à maior 
arrecadação de tributos, resul-
taria-num montante de Cr$ 50 
trilhões. Este seria o número do 
ministro Francisco Dornelles, da 
Fazenda. 

Já . ontem à tarde, antes de 
viajar para São Paulo, o ministro 
João Sayad, do Planejamento, in
formou que o corte seria de Cr$ 38 
trilhões, que se contrapõe aos Cr$ 
50 trilhões anunciados, no dia an
terior, pelo Palácio do Planalto. 
Quais seja os números, o certo é 
que o governo está buscando com
patibilizar o ajuste de sua eco
nomia interna aos ditames do 
FMI. que voltará mandar uma 
missão negociadora ao Brasil, dia 
8 próximo. 

O encontro de Sarney com 
Sayad e Dornelles.. previsto para 
hoje. nem mesmo checou a ser 
confirmado ontem pelo jornalista 
Frota Neto. porta-voz do Planalto 
para assuntos de economia. Ele 
enfatizou que Sarney «poderá» 
fazer a reunião com os ministros, 
sem no entanto confirmá-la. 

A «dança» dos números não 
para. O ministro S ay ad. que havia 

proposto Um corte de Cr$ 23 
trilhões nos investimentos e nos 
custeios das estatais, declarou 
que esta cifra será de apenas Cr$ 
12 trilhões, para ser divida, meio-
a-meio. entre investimentos e áes-
pesas de custeio. O corte recairá 
especialmente nos grupos Elè-
trobrás (do setor elétrico) e Sider-
brás (do setor siderúrgico). O 
Planalto disse também que as es
tatais estão proibidas de con
tratar , em 1985, funcionários para 
prestar serviços em escritório e 
para outras funções operacionais. 

De qualquer forma, Sayad 
levará à reunião de hoje no Planal
to — se ela realmente acontecer — 
a sua proposta de Cr$ 38 trilhões, 
decomposta da seguinte maneira: 
Cr$, 12 trilhões das estatais, Cr$ 
15 trilhões que o Ministério da 
Fazenda pensa em conseguir com 
a antecipação de recolhimento de 
impostos e CrS 11 trilhões que 
resultarão da redução de despesas 
da Previdência Social, dos sub
sídios ao trigo, açúcar e álcool ede 
cortes nos incentivos fiscais. Dor
nelles, com certeza, levará a Sar
ney seus números, que poderão 
ser bem mais elevados. 

Ainda ontem, José Teófilo, 
secretário de Orçamento e Finan
ças da Seplan, confirmou o corte 
de Gr$ 4,435 em dezenas de ru
bricas do Orçamento Fiscal da 
União, dizendo que esses recursos 
se destinam à complementação da 
folha de pagamento do funcio

nalismo público. que terá 
um reajuste de 89,2 por cento a 
partir de julho A folha daquele 
mês deverá atingir Cr$ 4,5 tri
lhões, estimou Teófilo. Ele re
conheceu que alguns programas 
sociais do governo foram bastante 
atingidos com o corte de 25 por 
cento admitindo que no decorrer 
do exercício poderá haver su-
plementação de receita, se con
cluir que a redução da verba 
acabará inviabilizando estes 
programas. 

Opinião 

O economista João Manoel 
Cardoso de Melllo classificou de 
inúteis as tentativas de sé fazer 
frente à dívida interna com cortes 
para reduzir o déficit público e 
corri aumentos na carga tribu
tária . como pretende o governo. 

Na sua opinião, é preciso, 
primeiro, uma reestruturação 
total da máquina pública, im
pedindo a prevalência de interes
ses corporativistas, que esti
mulam a corrupção e a manuten
ção de pessoal ocioso nas em
presas estatais. Citou o caso do 
IBGE. que emprega cerca de 15 
mil funcionários, quando neces
sita de somente cinco mil. 

Segundo ele a dívida interna 
apresenta um crescimento de 18 a 
20 por cento ao ano. por isso. seu 
controle via carga tributária é in
viável. 


