
. íntegra do pronunciamento do presidente 
' José'Sdffi&y, ontem, durante reunião com gover
nadores^ no Palácio da Alvorada: 
"SENHORES GOVERNADORES, 
si*' '.AfriHossas dificuldades passaram ao vocabu
lário quotidiano e--se expressam na elevação 

ncontintta^a e pertinaz dospreços; no déficit pú
blico, difícil de combater efetivamènte, nos ní
veis excessivos de endividamento interno e ex
terno. _ 

A hora requer decisão. 
-,.5 -Dfcrtirn lado, é nosso dever perseverar nas 
açõesâdePgovemo-c-orretivas das iniquidades so
ciais, do desenvolvimento económico, da misé
ria. Ê  ̂ indispensável superar a timidez do pro
gresso* nas áreas do saber, da inteligência, da 
cultura,, da tecnologia, para colocar o Brasil no 
seu Ingá/ entre as nações. 

'&tf'asy»£ara chegar lá, todos precisamos de 
uma postura nova, contemporânea. Incumbe a 
esta .gerado, e mais ainda aos que exercem o 
poder,"prever com bom senso e prover com 
qusaçtj^ .Evitar que a multiplicação das dificul-
dade5\JS61ilte em desânimo, atraso, e nos faça 
perdeiKGftiaosso momento na história. 
' - ^jrXeii governo aceita o desafio. 
. * AêQPÊi) e a t é o fim do meu mandato, vamos 

respeitar os fatos, para transformá-los. Pratica-
^mente^ngp há divergências no diagnóstico da 
rnossavjrcaUdade. Vamos enfrentá-la com realis
mo. Reativar os investimentos privados. Melho
rar a oferta de empregos. Lutar por novos ga
nhos ^a^s, e permanentes no salário dos traba
lhadores.. . 

Pará que isso aconteça, precisamos fazer do 
jpotecialvjdo Brasil um instrumento presente e 
fvivo.deJDem-estar, principalmente dos mais ne-
'eessitíftibSí Os que menos recursos e potencial 
têm para romper as cadeias da pobreza. 
x • Somente assim o esforço de pôr em ordem a 

eednojuiaiserá entendido e sentido pela família 
brasileira. 

" " E"<Sírno se dará esse esforço? 
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Com a participação de todos, conforme li
nhas de ação que estabelecemos aqui, consen
sualmente, tendo em vista três objetivos básicos 
para 1988 e 1989: 

o Conter a aceleração do processo inflacio
nário;:'-' - ""• • " 

o Garantir os meios para retomar o cresci
mento da economia e dar acesso a milhões de 
jovens ao mercado de trabalho; 

o Reduzir as disparidades de renda, com
promisso histórico dos brasileiros de hoje. 

As iniciativas com que vimos buscando e 
com que continuaremos a buscar tais resultados 
estão subordinadas aos seguintes vetores: 

o Redução imediata do déficit público; 
o Maior abertura da economia brasileira 

aos mercados mundiais, a partir da normaliza
ção de nossas relações com a comunidade finan
ceira internacional; 

o Modernização e expansão da economia 
nacional; 

o Manutenção dos compromissos do gover
no na área social. 

Entretanto, esses objetivos ficariam incom
pletos se não se sujeitassem a metas políticas. 
Pois, se é verdade que as dificuldades e os proble
mas que temos hoje duram demais, desafiam a 
nossa tolerância e a nossa resistência, também é 
verdade que só poderemos encaminhar as me
lhores soluções no campo aberto do debate, das 
pressões legítimas, da liberdade democrática. 

O meu governo vem adotando uma série de 
medidas, e adotará outras, que determinarei aos 
meus ministros. 

Essas providências estão enumeradas em 
documento formulado com uma parcela de cola-' 
boração patriótica dos senhores governadores, 
que a área económica divulgará. 

O que já está feito, e não é pouco — embora 
seus efeitos só se façam sentir por inteiro nos 
próximos meses —, confio que seja suficiente 
para impedir q colapso da economia. Resta-nos 

agir com determinação e dispor do apoio neces
sário para recolocar a economia nos trilhos. 

Vamos, juntos, alicerçar o cenário em que se 
darão as transformações institucionais objeto de 
decisão da Assembleia Nacional Constituinte, de ' 
modo'a-impedir queoTisco da hiperinflação 
invalide o esforço de reconstrução democrática. 

Mais do que combater o déficit público, ' 
processa-se dentro do governo um esforço sus- ' 
tentado de simplificação, desburocratização e 
desestatização: 

Há resultados. O governo não se apresenta 
de mãos vazias. 

O BNDES já vendeu doze empresas oriun
das do setor privado. Nove outras têm progra
mada a sua transferência de controle ainda em 
1988. A criação das Golden Shares, já proposta 
ao Congresso Nacional, permitirá ir além: ven
der participação da União e mesmo o controle 
acionário de numerosas estatais, com exceção da 
Petrobrás. 

Diante da falta de recursos públicos, é este o 
caminho de salvar essas empresas. 

Vou assinar nos próximos dias ato que re
voga a exigência de aprovação prévia de projetos 
privados, pelas autoridades do Executivo, exceto 
os casos expressamente previstos em lei. Quer 
dizer: quem quiser empreender, está livre para 

fazê-lo, sem iicença de ninguém, desde que não 
solicite incentivos, isenções ou quaisquer outros 
estímulos fiscais ou creditícios federais. 

Nos dois anos à nossa frente, por esse e por 
outros instrumentos, devolveremos ao setor pri
vado a liberdade de iniciativa da qual o Estado se 
apossou. 

Ainda esta semana criaremos uma nova po
lítica industrial, agora sob retoques finais dos 
ministérios da área económica. Vamos desbastar 
e reduzir ao mínimo a burocracia, de modo que a 

;vre iniciativa possa ser realmente livre. E deci

dir, como lhe compete, abrindo novos patamares 
de tecnologia e comercialização. 

Pelas novas regras, o CDI deixa de ser pur
gatório burocrático das empresas desejosas de 
realizar. Em vez de chancelador — às vezes 
imprevisivelmente discricionário — de projetos, 
passa a.determinar prioridades, emitir dirétrizes 
e estabelecer critérios gerais para a administra
ção dos incentivos e estímulos ao desenvolvi
mento industrial, à produtividade, à diversifica
ção da oferta, à abertura do mercado e à compe
titividade interna e externa dos produtos feitos 
no Brasil. 

Na mesma prespectiva, o comércio exterior 
passa por verdadeira reviravolta de simplifica
ção, desestatização. e desburocratização. Na ex
portação, liberalizamos as vendas externas de 
produtos agrícolas, como soja e derivados, algo
dão, milho e arroz. Estamos eliminando os con
troles prévios sobre cerca de três mil prociutos. E 
vamos privatizar as exportações de açúcar. De
pois, faremos o mesmo com outras commodities. 

Ao mesmo tempo em que nos retiramos do 
papel tutelar, vamos estimular o mercado de 
capitais a ocupar novos espaços no seu papel de 
catalisador do desenvolvimento e da democrati
zação da propriedade das empresas. Inclusive 
como agente é meio da privatização das socieda
des de economia mista. 

Do mesmo modo, o Estado está diminuindo 
e vai reduzir ainda mais suas intervenções no 
setor rural. Hoje^ o agricultor e o criador vêem 
limitada sua capacidade de decidir o quê, e quan
do e quanto plantar, criar, colher, vender. Aos 
poucos, mas com segurança, como em outras 
áreas, a produção agropecuária nacional foi sen
do assumida pela burocracia, que jamais planta 
ou colhe coisa alguma. Isso deve acabar. 

Os mecanismos de estímulos à produção 
agropecuária, à agroindústria e à transformação' 
e industrialização de alimentos e outros produ
tos rurais continuarão. Mas ainda dentro dos 

dois próximos anos, vamos devolver ao campo o 
poder decisório é a responsabilidade económica 
que o Estado chamou a si. 

Retomar o crescimento económico, confor-
me"o desejo de todos,'implica manter um fluxo 
adequado de recursos originários do Exterior — 

. em complemento, e até mesmo a título de emula
ção aos investimentos nacionais. Esse objetivo 
depende, concreta e realisticamente, de voltar
mos a manter relações normais com a comunida
de financeira internacional. 

Em negociações conduzidas no quadro da 

soberania nacional estamos próximos de con
cluir, com nossos credores, um acordo pluria
nual satisfatório. 

Vamos também negociar empréstimos seto
riais corri o Banco Mundial — além dos tradicio-, 
nais financiamentos a projetos — para recuperar 
o setor energético; modernizar os setores agríco
la e agroindustrial; reordenar o sistema financei
ro; e reformar o sistema tarifário. 

Do acordo com o FMI depende a renegocia
ção da dívida brasileira com o Clube de Paris. 
Esta, por sua vez,, reabrirá o financiamento das. 
importações brasileiras pelas agências oficiais 
dos respectivos governos. 

Voltadas principalmente para os. bens de 
capital, essas importações permitirão expandir e 
modernizar o parque industrial brasileiro, já 
com evidentes sinais de obsolescência. O acordo 
com o FMI, diante de uma nova realidade, não 
será feito com o compromisso de recessão.. 

Quero hoje reafirmar que o objetivo final 
do desenvolvimento é eminentemente social: 
proporcionar o bem-estar, o conforto, a seguran
ça e o progresso individual dos brasileiros e 
brasileiras. 

Nisto me empenharei pessoalmente, com a' 
colaboração de todo o meu governo, pelos pró
ximos dois anos. 

A eleição, em novembro próximo, de mais. 

de quatro mH prefeitos etércã'-3e SO mil verea-" 
dores em todos os municípios do Brasil, mais a ' 
eleição direta do próximo.presidente da Repúbli
ca, marcarão-'©: término do processo de transição 
— mais longo, mais difícil, mais conflituoso do * 
que todos imaginávamos. 

Tudo isso pressupõe, também, a consolida 
ção do sistema partidário — requisito para ai 
estabilidade iias instituições 'criadas peta nova 
Constituição — seja para mantê-las, seja para 
modificá-las, conforme dispuser a maioria do! 
eleitorado. . ' 

A nova ordem democrática exigirá, tam-t 
bém, maior participação dós interessados na ela-' 
boração das normas, leis e regulamentos que 
afetem sua vida. \ 

Reafirmo: a prioridade aó setor social não; 
será esquecida nem diminuídos.os gastos e invés- r 
timentos na área. j 

Por fim, na área da política internacional,, 
vamos manter nossa postura de integração com • 
a América Latina; nossos laços de cooperação' 
com os países desenvolvidos e de solidariedade ; 
com os povos em desenvolvimento. 

Em uma palavra: manteremos relações in
ternacionais adultas, modernas, e voltadas para' 
o bem do nosso e dos póyosirmãos. 

Senhores; governadores, ;-
Eu quis |>uvi-los para recolher a contribui

ção da sua ejçperiêhcia e do seu espírito público. 
A travessia política; económica e social em 

que a Nação|stá empenhada não pode prescin
dir da cooperação dos seus melhores. Está reuni
do aqui o cotégio das lideranças de maior res-
ponsabilidadeVsobre o destino brasileiro. 

Mais do que ao presiderite da República ou 
ao governo, afçota oferecida pôr todos e cada um 
dos senhores p,um serviço áo Brasil. . 

Estou seg4ro de que o nosso gesto patriótico 
e solidário terá acolhida, compreensão e sincera 
ajuda no coraião de todos os brasileiros, para os 
quais trabalhamos. Muito obrigado." 
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