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entregará casa em ordem 

O ministro da Fazenda, Maílson 
da Nóbrega, disse ontem a um 
grupo de 20 empresários norte-
americanos que a política 
económica atual do Governo reflete 
a intenção do presidente José Sar-
ney de entregar a casa em ordem a 
seu sucessor, em 1990, com a 
economia ajustada para voltar a 
crescer de 6%a 7%ao ano. Para o 
ministro, esse patamar de 
crescimento é fundamental para 
que o País tenha condições de gerar 
cerca de 1,5 milhão de empregos 
anualmente, conforme a demanda 
sobre no mercado de trabalho. 

Os empresários americanos 
foram à audiência com o ministro 
da Fazenda acompanhados do 
senador democrata Robert 
Graham, da Flórida (EUA). "O 
governo do presidente S arney está 
pavimentando o caminho da volta 
ao crescimento económico para que 
o próximo governo assuma a casa 
em ordem", disse Maílson aos em
presários, mencionando as últimas 
medidas adotadas na área 
económica como "moder-
nizadoras". Mas ele alertou que 
ninguém, realisticamente, pode 
esperar que o País volte a crescer a 
taxas de 10% 12 %como na década 
de 70. 

Também o ex-presidente do 
Banco Central, Paulo Lira, disse 
ontem, durante debate na 
Associação dos Funcionários do 
Banco Central (AFBC), que o 
grande desafio do País esta em 
equacionar sua dívida para que a 
economia retome seu ritmo de 
crescimento auto-sustentado. 
"Precisamos retomar esse 
crescimento a taxas não medíocres, 
que eu situaria entre 6% a 7%ao 
ano". Como o ministro da Fazenda, 
Lira disse que esse patamar de 

crescimento è essencial para que o 
Brasil ofereça anualmente aos con
tingentes que chegam ao mercado 
de trabalho um total de 1,5 milhão 
de novos empregos. 

Perguntas 
Na audiência aos empresários 

norte-americanos, Maílson da 
Nóbrega disse que considera 
sepultado o perigo de hiperinflacão 
vivido pela economia nos últimos 
meses. Segundo ele, o índice do 
mês de maio, de 17,78%, mostra 
que a inflação saiu daquela "zona 
fatalística" para se estabilizar. 
"Daqui por diante o índice pode ser 
um pouquinho acima ou abaixo 
disso, mas a estabilização é um 
fato", disse o ministro, prevendo 
que a inflação cairá de forma mais 
sensível quando as medidas 
adotadas recentemente começarem 
a surtir efeitos. Maílson destacou 
ainda que, a despeito dos 
problemas vividos pela economia 
brasileira, ela não se encontra em 
recessão e que o Governo vem 
adotando um arrojado programa 
de combate ao déficit público. 

O ministro, durante a reunião, 
respondeu a diversas perguntas 
formuladas pelos empresários 
americanos. O representante da 
Dow Química, por exemplo, quis 
saber se o capital estrangeiro 
poderá participar da compra de 
empresas estatais que serão 
privatizadas, ao que o ministro 
respondeu que esse processo "ain
da não está bem definido". 
Ressalvou, todavia, que a única 
posição fechada pelo Governo é de 
que aquelas empresas que atuem 
em áreas definidas cons
titucionalmente como monopólio 
não poderão ter seu controle 
acionario transferido, ao setor 
privado. 
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