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'Especuladores perderam US$ 3 bilhões" 
Brasilia — O presidente 

José Sarney revelou que 
cerca de 2,5 a 3 bilhões de 
dólares foram perdidos pelo 
setor financeiro desde a de
cretação do plano cruzado. 
Com o fim da especulação 
financeira, esses recursos, 
segundo o presidente, estão 
sendo absorvidos pelas ati
vidades produtivas e signifi-

• cam uma "distribuição de 
! renda extraordinária". 

Esses dados foram re-
. petidos pelo presidente em 
. uma série de entrevistas 

3ue concedeu a emissoras 
e televisão a propósito dos 

seis meses do Plano Cruza-
' do. Ele começou o dia fa-
' lando ao vivo, durante meia 
J hora, no programa Bom 
' Dia Brasil, da TV Globo, e 
à tarde, no Palácio do Pla-

• nalto, falou a outras cinco 
emissoras. 

— Se o Plano não tivesse dado 
certo, minha cabeça estaria jogada a 
prêmio — disse Sarney. 

Furacão incontrolável 
Nas entrevistas de ontem, o pre

sidente assegurou que a decretação 
do Plano Cruzado não foi uma deci
são de improviso. Sarney lembrou 
que "no segundo ou terceiro encon
tro" com o ministro do Planejamen
to, João Sayad, após a morte do 
presidente Tancredo Neves, ele to
mou a iniciativa de abordar a possi
bilidade de "uma solução diferente" 
para o problema da inflação no 
Brasil. 

O presidente disse que nessa 
época era como se o país "estivesse 
no olho de um furacão incontrolá
vel". Segundo ele, "o momento mais 
dramático do Plano Cruzado foi real
mente o primeiro dia, e os trinta 
primeiros dias". Na sua opinião, a 
política de congelamento de preços 
acabou dando certo no Brasil, ao 
contrário do que está acontecendo 
na Argentina. Ele atribuiu esse su
cesso ao engajamento da população 
desde o início do Plano. 

— Só há uma maneira de o Pla
no Cruzado fracassar. Essa maneira 
existe. Será o povo resolver que o 
Plano Cruzado deve fracassar. Se 
cada um se desinteressar da fiscaliza
ção dos preços, se deixar os especu
ladores fazerem o que quiserem — 
disse o presidente. 

O presidente afastou categorica
mente a possibilidade de se acabar 
com o congelamento de preços. Ele 
admitiu que algumas dificuldades es
tão acontecendo, mas considerou to
das conjunturais e passíveis de serem 
resolvidas com o tempo. O impor
tante, na opinião do presidente, é 
que a filosofia do Plano Cruzado está 
correta: 

Presidente Sarney 

— O Plano deu certo e não se 
muda o que dá certo. 

Dívida externa 
Perguntado sobre a reforma ad

ministrativa, o presidente explicou 
que ela visa dar maior agilidade à 
máquina estatal e previu que a refor
ma ajudará o governo a reduzir seu 
déficit. Mas deixou claro que ela não 
implicará demissão de servidores pú
blicos. 

— Não há sentido em demitir 
servidor público, nem de admissão 
em massa. Refofma administrativa é 
modernizar a administração — argu
mentou o presidente, que considera 
a reforma como uma complementa-
çáo do Plano Cruzado. 

O sucesso do plano, segundo o 
presidente, não deve ser usado na 
negociação da dívida externa brasi
leira. Ele considera que o Plano "é 
um ajuste interno da economia brasi
leira", mas reconhece que ele pode 
ajudar de alguma forma na melhoria 
imagem do Brasil junto aos credores 
externos. 

O presidente falou também de 
sua viagem aos Estados Unidos, e 
garantiu que não tratará da polêmica 

3uestão da informática com o presi-
ente Ronald Reagan. 

— Se for para tratar de informá
tica, não precisa de o presidente do 
Brasil ir aos Estados Unidos — de
clarou. 

Ele explicou que está indo aos 
Estados Unidos para tratar das res
ponsabilidade do Brasil e dos EUA 
"perante o mundo". Opinou que "os 
simples atritos de natureza comercial 
entre os dois países são normais 
entre economias tão complexas", e 
fez questão de assinalar que não 
pretende visitar Reagan para "discu
tir questões comerciais": 

— Jamais, eu, como presidente,' 
descerei a esse ponto — assegurou. 
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