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!% Sarney faz a entrega de troféu a Antônio Ermírio 

Investimentos, o 
pedido de Sarney 
» ESTADO DE SAO PA,"-A ~J" pos empresários 

| 4 AGO 1986 
BRASÍLIA 
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'*$£. iniciativa privada é para nós 
o carro-chefe do desenvolvimento 
econômico", disse o presidente José 
Sarney ao falar ontem a empresários. 
Classificou o Plano Cruzado como o 
instrumento encontrado pelo seu go
verno para levar o progresso ao País. 
Sarney agradeceu o apoio que rece
beu üa classe e a compreensão da
queles que representam setores 
"obrigados a/maiores sacrifícios nes

ses instantes de acomodação". 
^JL) presidente falou de improviso, 

logo.após ter discursado o empresá-
riaJLAntônio Ermírio de Moraes. Sar
ney- reconheceu que o Plano Cruza
do, principalmente depois dos ajus
tes promovidos, está tendo proble
mas^ mas considerou esse fato natu
ral. *'Temos que ter problemas", dis
se, acrescentando que nem mesmo 
Bèüs fez o mundo por completo: "Ele 
deixou ao homem a faculdade de 
completar a sua obra". 

Sarney acrescentou que passada 
aiase de ajustamento, "a hora é de 
confiança", num apelo direto aos em
presários para que invistam em seus 
respectivos setores. E garantiu: "Da 
nossa parte cumpriremos com o nos
so dever. Este governo jamais pecará 
pela; Omissão". 

JT ANTÔNIO ERMÍRIO 

; p governo e a iniciativa privada 
têm um compromisso com a eficiên-
ciáTó Brasil precisa mais do que polí
ticos, de estadistas; os empresários 
têm duas responsabilidades: criar 
empregos para atender à oferta de 
mão-de-obra e gerar impostos para 
apQÍar ò desenvolvimento economia, 
cof e,social; o povo aprova até remé-
dios^mpopulares, desde que não ha* 
jajçetorno à inflação galopante do 
passado. 

Essas foram algumas das afirma
ções mais importantes contidas no 
discurso feito por Antônio Ermírio 
de Moraes, ao falar, em nome dos 

! demais eleitos como os dez melhores 
empresários do ano, no pleito promq-
vidò pelo jornal Gazeta Mercantil. À 
solenidade compareceram pelo me-
noŝ SOO empresários de vários pontos 
do País. 
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Antônio Ermírio iniciou seu dis
curso mencionando a resistência do 
empresariado à inflação, à estatiza-
ção e à especulação financeira, e des
tacando 28 de fevereiro como um 
marco de reversão da situação e o 
início de um novo processo de cresci
mento ordenado do País, com elimi
nação da inflação e da especulação 
financeira, a criação de emprego e a 
ampliação do consumo. 

Admitiu que o plano de estabili
zação monetária tem algumas distor
ções que precisam ser solucionadas, 
localizando, principalmente, as difi
culdades no abastecimento e no su
primento. Todavia — acrescentou — 
tudo isso é melhor do que inflação. 

O empresário destacou o fato de 
que se abre, agora, a expectativa de 
que empresários e governo atuem 
juntos no combate ao desperdício e 
na obtenção de elevados índices de 
eficiência, afirmando que os investi
mentos em infra-estrutura econômi
ca que o governo está promovendo 
assegurarão ao setor privado as con
dições indispensáveis para iniciar, de 
forma sustentada, o processo de re
tomada do crescimento econômico. 

Depois de salientar que o Brasil 
não pode crescer se endividando e 
que é chegada a hora de uma mobili
zação da poupança interna, Antônio 
Ermírio disse que o empresariado 
confia na gestão competente dos re
cursos públicos e espera que o Esta
do possa, afinal, apresentar índices 
de eficiência e de produtividade. 

Para o empresário, uma solução 
para o problema do estrangulamento 
externo passa por um reforço do 
mercado interno e por uma expansão 
das exportações, porém, no curto 
prazo, a alternativa capaz de garan
tir o crescimento é a realização de 
investimentos de viabilidade assegu
rada, ao lado de uma taxa de juros 
compatível. O discurso de Antônio 
Ermírio foi bastante aplaudido, ten
do o ministro da Fazenda, Dílson Fu-
naro, afirmado que a mensagem 
transmitida é das mais acertadas: há 
necessidade de eficiência não só do 
lado do setor privado, mas também 
da parte do governo. 
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