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detesa da livre iniciativa 

São Paulo — 0 Presidente José Sarney fez 
ontem uma defesa intransigente da livre inicia
tiva ao destacar que a desestatização deve ir 
além da venda dos ativos do setor público. Ele 
ressaltou: "O momento é de florescimento de 
um novo padrão de crescimento para a Nação, 
enterrando-se, justamente com o autoritaris
mo o arbítrio do Governo na economia." 

Sarney, acompanhado de sete ministros, 
participou ontem à noite da entrega do prêmio 
"Melhores e Maiores" da revista Exame. Em 
seu discurso o Presidente defendeu a necessi
dade de desestatizar a economia através da 
diminuição, eliminação, ou venda de empresas 
públicas. Sarney, no entanto, garantiu que não 
se perderá o comando sobre empresas vincula
das ao interesse nacional. 

O setor de informática, que vem sofrendo 
pressões externas, também constou do discur
so do Presidente, já que a empresa do ano foi a 
SID Informática, dirigida pelo empresário e 
amigo do presidente Matias Machline. O pre
sidente destacou o acerto do Congresso Nacio
nal ao aprovar, quase que por unanimidade, a 
lei que "atribuiu vantagens temporárias a uma 
área vital para a sustentação do desenvolvi
mento tecnológico do País. 

Diretrizes 
Criação de condições de desenvolvimento 

das pequenas e médias empresas, sem paterna-
lismos; redução da regulamentação econômica 
sobre a atividade privada, "engajando o Brasil 
num movimento internacional que vem co
lhendo resultados inquestionáveis"; e a dimi
nuição do número de empresas públicas, quer 
pela eliminação das desnecessárias, quer por 
transferências ao setor privado. 

Essas são as três diretrizes básicas citadas 
pelo Presidente José Sarney em seu discurso 
como essenciais à privatização da economia 
brasileira que, segundo o Presidente,"deve ir 
mais além da mera venda de ativos do setor 

público e ser compreendida como uma nova 
postura, na qual a liderança do processo de 
desenvolvimento econômico passa a ser exer
cida por um setor privado desvencilhado das 
peias do estatismo'\ 

Sarney destacou que apesar de o setor 
privado ter atravessado o período recessivo 
mais dramático da vida do País, passou por 
uma metamorfose que o tornou responsável 
pela recuperação da solvabilidade internacio
nal ao voltar-se para a exportação, reduzir 
drasticamente o conteúdo importado de sua 
produção e diminuir rapidamente a relação 
dívida/recursos próprios de suas empresas. 

— Mesmo atribuindo-se o devido crédito 
ao setor público na redução da nossa depen
dência através do petróleo importado — disse 
o Presidente — pode-se afirmar que a agilida
de de resposta do setor privado foi a principal 
responsável pelos êxitos alcançados nos saldos 
comerciais. 

O Presidente Sarney disse ainda que, no 
momento atual, o setor privado está bem 
estruturado operacionalmente, "dispondo de 
uma ociosidade em diversos segmentos e limi
tado em seu crescimento apenas pelos excessi
vos níveis dos juros reais domésticos e pela 
ameaça do gigantismo estatal". 

Ao final, após citar as trê» diretrizes atra
vés das quais deseja concretizar o conceito de 
privatização, Sarney destacou que este é o 
momento de reduzir a participação governa
mental na economia,"para concentrá-la no 
combate à miséria e na eliminação das desi
gualdades regionais, zelar pela soberania sem 
xenofobia e ousar romper as cadeias do imobi
lismo para que se construa uma sociedade mais 
livre". E concluiu, dirigindo-se à platéia de 
empresários: 

— Este é o nosso desafio, a nossa batalha, | 
para o qual os senhores estão compulsória- ã 
mente recrutados. y 


