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Duas realidades na rotina 29 JuT ,S85 

do governo de JoséHSamey 
por Walt«r Marques 

de Brasilia 
0 presidente José Sarney 

vive hoje duas realidades 
que se complementam pa
ra formar o cenário em que 
se move o seu governo. Fo
ra do Palácio do Planalto, 
ele tem sido acolhido com 
manifestações de simpatia 
pelo povo. Dentro do Palá
cio, ele se defronta com os 
desafios do reajustamento 
da economia, pressuposto 
de uma boa negociação 
com o FMI e os cre
dores da dívida externa. 

Na última sexta-feira, ao 
deixar o Palácio do Planal
to para retornar à sua resi
dência oficial, o Palácio da 
Alvorada, Sarney foi feste
jado por cerca de mil pes
soas, homens, mulheres e 
crianças que se concentra
ram na praça dos Três Po-
deres para ver o presidente 
descer a rampa na compa
nhia dos chefes dos gabine
tes Civil, José Hugo Castelo 
Branco, e Militar, general 
Hugo Bayma Denys. 

Enquanto o carro do pre
sidente manobrava para 
tomar o rumo do Palácio 
da Alvorada, os populares 
avançaram para o meio da 
pista que passa defronte do 
Palácio do Planalto e quan
do, depois de vários ace
nos, seu carro partiu, mui
tos correram tentando 
alcançá-lo para tocar na 
mão do presidente. A maio
ria, no entanto, invadiu a 
rampa cercando os chefes 
do Gabinete Civil que vive
ram um momento de con
fraternização com crian
ças e pais que, além de 
cumprimentá-los, aprovei
taram para registrar com 
modestas máquinas foto
gráficas aquele momento 
de alegria. 

Dentro do Palácio do Pla
nalto o porta-voz da Presi
dência, Fernando César 
Mesquita, divulgava mo
mentos antes um aviso-
circular do chefe do Gabi
nete Civil aos ministros no 
qual o presidente da Repú
blica determina redobrada 
vigilância em relação às 
despesas do governo fede
ral com sua frota de carros 
oficiais e também com via
gens dentro e fora do País. 

Por ordem do presidente, 
os ministros devem 

"abster-se da aquisição de 
novas viaturas e manter 
fiscalização no sentido de 
coibir o uso indevido de 
carros oficiais". Segundo o 
porta-voz, continua haven
do abusos e o aviso é na 
prática uma proibição da 
aquisição de novos carros 
para a frota do governo fe
deral. 

As viagens ao exterior 
devem ser limitadas "ao 
estritamente necessário" e 
nas missões oficiais fora do 
País deve ser dada prefe
rência ao pessoal lotado 
nas missões diplomáticas. 
Nas viagens dentro do País' 
os ministros deverão limi
tar o deslocamento de seus 
servidores para reduzir os 
custos em diárias e passa
gens aéreas. "Devem ser 
proibidas viagens em final 
de semana, a pretexto do 
desempenho de missões 
que se iniciam na segunda-
feira subseqüente", diz ain
da o aviso aos ministros. A 
ordem gale para a adminis
tração direta e indireta. tração 

Ainda dentro do Palácio 
do Planalto, importante as
sessor do presidente José 
Sarney informou que bre
vemente serão divulgadas 
medidas de combate à in
flação. Entre elas inclui-se 
a consolidação do orça
mento da União, que espe
cificará em suas rubricas o 
montante dos recursos do 
Tesouro dotados às unida
des da administração fede
ral direta, às empresas es
tatais e autarquias. O pra
zo para o envio da proposta 
orçamentária ao Congres
so Nacional é 31 de agosto e 
a grande novidade é que 
desta vez o Congresso assu
mirá integralmente a res
ponsabilidade pelos limites 
fixados no orçamento de 
1986. 

Longe das alegrias do 
contato direto com o povo, 
o presidente da República 
tem examinado com seus 
assessores e ministros da 
área econômica, no Planal
to, o resultado do primeiro 
contato oficial do governo 

brasileiro com os técnicos 
do FMI através da missão 
de técnicos dos ministérios 
da Fazenda, Planejamento 
e Banco Central que esteve 
em Washington no início da 
semana passada. 

Na última quinta-feira, 
ele se reuniu no inicio da 
noite com os ministros 
Francisco Dornelles, da 
Fazenda, e João Sayad, do 
Planejamento, e um dos te
mas centrais desse encon
tro foi a contenção dos gas
tos públicos, como infor
mou ontem um categoriza
do assessor da Presidên
cia. Este tema era obriga
tório, pois, conforme a fon
te, a disputa da missão bra
sileira com os técnicos do 
FMI girou basicamente em 
torno da fundamentação 
das estimativas feitas pelo 
governo brasileiro em rela
ção ao déficit operacional 
do setor público para 1985. 
Essa disputa era necessá
ria e o comportamento dos 
técnicos do FMI foi, confor
me a fonte, o esperado. 


