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b a r n ^ a i z que 
>om governador 

manterá obras 
SÃO LUIZ — O presidente José Sarney 

admitiu que o governo federal vai precisar ; 
paralisar algumas obras não prioritárias no 
país em virtude dos cortes no orçamento para i 
1989. Ele disse que estão sendo feitas "restri- , 
ções de toda natureza" para poder compatibi
lizar o orçamento com as necessidades do ano 
que vem, mas previu que onde existirem "bons 
governadores, com boas equipes, as obras vão 
continuar, descentralizadamente". 

Sarney inaugurou ontem um dos tipos de \ 
obra que mais sofrerá com os cortes nós \ 
repasses de verbas da União: o afaltamento de ; 
rodovias. Ele visitou um trecho de 39 quilôme- ; 
tros da rodovia Transmaranhão, entre Vitória 
do Mearim e Viana, a 200 quilómetros de São ! 
Luís. O presidente desembarcou de um heli
cóptero Super-Puma, de fabricação francesa, e 
afirmou que apesar de o governo contar atual-
mente com "parcos recursos" as obras que não '{ 
forem faraónicas serão tocadas, sobretudo nas 
áreas de irrigação e tecnologia de ponta. 

Segundo Sarney, o Brasil passa por uma 
fase de ajustamentos, económicos, mas os j 
índices começam a se reverter. "Eu vou entre
gar ao meu sucessor um país democratizado, ] 
com as finanças em dia e fundado na nova 
democracia brasileira", prometeu. Ele fez ", 
questão de repetir que uma das maiores reali
zações de seu governo é a restauração da ', 
democracia. "Nestes três anos tivemos gran
des mudanças, hoje há liberdade total no país 
como nunca se viveu antes e, o que é mais 
importante, dentro de um clima de paz", 
acrescentou. 

O ministro dos Transportes, José Seynal- ^ 
do, que acompanha o presidente na viagem ao 
Maranhão, anunciou que todos os trechos da 
ferrovia Norte-Sul a serem construídos no a 
próximo ano utilizarão recursos da iniciativa s 
privada, já que a obra sofreu cortes em seu ,' 
orçamento. 


