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PRONUNCIAMENTO DO MINIS1RO DA FAZENDA,
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Em primeiro lugar, agradeço à Confederação Nacional do Comércio o
convite e a oportunidade que me ofereceu para falar aos meus com
patriotas com O máximo de clareza. Não costumo escrever discursos.

Por isso, com toda a sinceridade, neste clima amistoso, quero aproveitar
a deixa e fazer de improviso algumas reflexões sobre o momento
presente e sobre o futuro do País, que considero promissor, pois aqui
temos tudo.

Quando assumi O Ministério a Fazenda, há pouco - e o Plano de Ação
Imediata foi lançado há apenas dois meses - tive oportunidade de
formular algumas avaliações difíceis. Assumi O Ministério em momento,
eu não diria de crise, mas de uma certa angústia para o Governo. Nem
sequer estava no Brasil para avaliar melhor as dificuldades que teria de
enfrentar e nem tive muitas possibilidades de meditar se poderia ou
deveria aceitar o cargo, porque não havia escolha. Então, tive que
rapidamente me recolocar e meditar um pouco na responsabilidade que
iria assumir e no que seria possfvel fazer.

Numa análise, que não seria complexa, é fácil chegar a uma conclusão
realista. O Brasil é hoje País possuidor de uma economia no setor privado
que, graças às suas próprias forças, e sem ajuda maior do Estado, passou
por muitas crises e recessão, e conseguiu sanear-se. As empresas, que
sobreviveram, estão capitalizadas. Muitas não conseguiram. Os trabalha
dores também. Muitos perderam o emprego, mas OS que ficaram
empregados até tiveram aumento no salário real neste ano. Os dados que
a FIESP e o DlEESE distribufram estão mostrando isso. Até O salário
mfnimo teve o ganho real de 13% este ano.

No entanto, todas as vezes em que isso ocorre há um grupo que perde
e que vai aumentar aquela massa de pessoas que ou já estão fora do
mercado ou já perderam as suas chances de uma realização mais
consistente na sua própria vida e na das empresas.
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Mas, bem ou mal, um setor importante conseguiu buscar forças, e
sobreviveu. E hoje tem energia em todas as áreas - o setor privado.

Costumo dizer que um indicador muito simples é olhar a minha agenda.
Ela se compõe de muito poucos empresários. O Ministro Galvêas, quan
do Ministro, enfrentou panorama algo diferente. Hoje, são muito poucos
os empresários que vão bater à minha porta. E, quando vão, em geral,
é para dizer que estão de acordo, para apoiar ou oferecer uma idéia.
Raríssimo, mesmo, alguém trazer uma dificuldade para o Ministério da
Fazenda.

Minha agenda penosa é com o setor público. É com o Governador - com
o Prefeito nem tanto porque é mais distante - é com o Ministro, é com
o chefe de uma empresa pública. Isto porque o que não está saneado,
o que está doente ainda na vida atual, é o setor público. (palmas)
O setor privado vai bem. O setor privado de alguma maneira conseguiu
se refazer.

Graças à ação do Presidente Itamar, que bateu duro em certas teclas
desde que assumiu, tivemos a surpresa favorável de verificar que a ec0

nomia retomou o crescimento.

É muito difícil explicar lá fora o que acontece no Brasil. Como é possível
uma economia, com 3O"AJ de inflação por mês, estar sadia do ponto de
vista do setor privado e retomando o crescimento? Até mesmo o indi
cador mais rebelde, que é o nível de emprego - porque quando começa
a haver a recessão o desemprego vem de imediato. Quando começa a
haver um crescimento outra vez o empresário olha o quadro com dúvidas
e ou aumenta hora extra, ou não emprega mais.

Pois bem, mesmo o indicador de emprego que é o mais sólido começou
a revelar certo crescimento.

É difícil explicar que, apesar de tudo, a economia conseguiu retomar
certo IÚVel, ainda moderado. E se não fosse moderado iria trazer ainda
outras complicações do ponto de vista inflacionário, etc.

Este é o nosso panorama de hoje. Quer dizer, quando se olha para o setor
privado vê-se um caminho promissor: e quando se olha para o setor
público tem-se pena!
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o Ministro da Fazenda vive situação muito aflitiva.

Outro dia assisti a um fUme chamado "A Escolha de Sofia". É um fUme
bonito, trágico, em que uma mãe vai presa para um campo de concen
tração e tem de escolher entre um fUho e uma fúha para entregar aos
nazistas.

É escolha impossível!

Nós estamos na "escolha de Sofia": fechamos hospital ou aumentamos
salários; aumentamos salários e fazemos o que? As opções são terríveis!

Ou então pagamos Previdência ou pagamos saúde? Deixamos o aposen
tado sem salário ou deixamos o doente sem hospital?

Esta é a escolha que tenho de fazer todos os dias, diante da situação
calamitosa em que as fmanças públicas se encontram, situação que vem
de longe.

Não é questão de acusar A, B ou c. É toda uma estrutura que se foi
montando dentro de detenninado tipo de Estado, e que depois se tomou
sem condições de ser alimentada.

Estamos assistindo, neste momento, a alguns sintomas - não diria letais
- da profunda doença desse tipo de Estado que temos.

Esta é a nossa questão central, que o Ministro tem que enfrentar. E é
dificílima.

Por quê? Porque a inflação é terrível. O que dói é o custo de vida. As
pessoas não estão discutindo a fUosofia, o tamanho do Estado, nem o
quanto pagam de imposto, mas o quanto custa o pão, o quanto vão pagar
pelo ônibus. E o botijão de gás? Subiu ou não subiu? E sobe todo dia!

Estamos numa situação na qual se criou uma desigualdade que sempre
se renova, porque temos duas moedas: a moeda do pobre, que é o
cruzeiro, mesmo que ele se chame REAL. E há a moeda indexada, que
o pobre nem conhece! Nem tem para indexar nada. O que tem, põe um
pouquinho na poupança. E ainda alimenta uma ilusão: a de que a
poupança "rende". Não rende nada, é a espuma da inflação. Uma perda
que gera a ilusão de que está rendendo.

silva
Realce



10

Enfrentamos uma situação complexa, onde o aparelho estatal está
golpeado; a economia privada está começando a querer alçar vôo; a
economia popular enfrenta enormes dificuldades. E tudo isso um pouco
esfumaçado, um pouco difícil de ser captado porque a inflação cria uma
espécie de ilusão generalizada. Essa ilusão é também do pobre, que pen
sa que teve o salário aumentado! "Ah, vai dar 1000A!!" Aí vem o sindicato
e diz: "100"10".

Só de discussão de 1000A! nós já tivemos agora aumento violento. Só na
discussão! Por quê? Porque os vários agentes econômicos querem se
prevenir e manter sua posição relativa no bolo! "E, já que alguém vai
crescer, eu cresço mais depressa!" Então, 105%.

É esta a realidade.

Quando começa uma discussão costumo dizer sem êxito: vamos discutir
salário real, não o salárlo nominal Se formos discutir o salário no
minal vamos criar uma dificuldade maior, porque parece aumento e
não vai ser senão uma perda de salário real. Isso do ponto de vista
popular não adianta. A pessoa diz: "Não, vai aumentar o meu salário!"
E ela tem a ilusão de que com o aumento nominal melhorou de vida!
E aí se endivida!

Então, iludem-se o trabalhador, o povo, a classe média. E ilude o em
presário que, muitas vezes, fica aícom lucros que nãosão lucros- às vezes
um pouco de espuma -, dá um passo maior do que a perna e depois na
hora H não tem como agüentar, porque a inflação se acelerou ou porque
a taxa de juros subiu ou por qualquer coisa desse tipo. Este é o mundo
quase onírico, quase de sonho em que vivemos.

No entanto, ele ilude, prindpalmente, o Estado, o Governo. Por quê? Os
dados mencionados do Orçamento são elementos que as pessoas têm
muita dificuldade em entender, no seu alcance.

o orçamento quando vai para o Congresso é urna peça na qual está
embutida uma taxa de inflação, uma taxa de câmbio, gerando certas
suposições, naturalmente favoráveis a ele. Ou seja, de que a inflação vai
ser mais baixa ou que a taxa de cárnbio será mais favorável.

E o Congresso descobriu isso!
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Antigamente o Congresso não podia alterar o Orçamento. Agora pode.
Mas há uma regra, pela qual ele não pode criar despesa sem criar receita.

Então o Congresso descobriu como resolver essa questão: prever outra
taxa de inflação e dizer que na verdade vai haver excesso de arrecadação
e já prevê como gastá-lo...

Evidentemente o Orçamento chega com 100 unidades, e o Congresso
eleva para 130. Mas na verdade são 100 mesmo, o resto é inflação.

Aí cabe ao pobre Ministro da Fazenda controlar tudo! Enão parece difícil
porque o Ministro tem a chave do cofre. É s6 parar de pagar. E, ao não
pagar, ele faz várias coisas negativas. Apenas uma pode ser aparente
mente positiva: ele equilibra a conta. Mas se deixar passar O tempo sem
liberar verba, a inflação come o que foi orçado.

Mas o que significou o "dar certo"? Apenas que, na verdade, eu
desorganizei toda a Administração Pública brasileira. E a privada
também. Isto porque as pessoas estão pensando que dispõem de uma
verba X e, quando vão recebê-la meses depois, é X menos Y, e não dá
para revisar o que foi proposto. Começa nova obra, que não se acaba.

Ou então, pior, ela diz: "Eu banco!" Ela banca, penhora a obra e fica com
o crédito sobre o Estado. E aí para poder bancar ela vai ter que cobrar
OS custos, porque a demora, a espera do pagamento vai entrar como
custo. Os preços então ficarão muito inflados e o povo vai pagar mais
alto por algo que poderia ser mais barato. Isso é inevitável.

Então, por um lado, acontece isso, e por outro se desorganiza a
administração.

Fui Ministro do Exterior. No ltamaraty é inviável, quando chega o mês
de julho, acabou, porque a despesa é feita em d6lar. E o Orçamento em
cruzeiros! E o Ministro da Fazenda tem a obrigação de não soltar o
dinheiro. E, quando o faz, o resultado é penoso porque já houve
endividamento lá fora em d6lar. Assim, não é possível ter administração
saudável.

Isso vale para todos os setores. Vale para o Prefeito, que tem uma verba,
pensa que vai recebê-la e não o consegue!
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Então, para salvar - entre aspas - o Orçamento, estou desorganizando
toda a Administração. E, pior ainda, estou produzindo um sistema
político de clientela, porque o Ministro da Fazenda passa a ser, neste caso,
o "dono da bola". Todo mundo vai ao Ministério para poder liberar a
verba. Então, ou o Presidente manda o Ministro fazer alguma coisa - e
ele tem de obedecer senão fica difícil -, ou faz o que considera certo
politicamente. Ele ajuda o amigo e não ajuda o inimigo, atrapalha. Ou
então dá dinheiro para comprar o inimigo e transformá-lo em amigo...

Isso é o próprio c1ientelismo. (palmas)

E o que estamos fazendo? Fui ao Congresso e disse: "Este Orçamento
não é verdadeiro, o que foi aprovado no começo do ano. Acrescentei:
não vai haver recursos. É preciso diminuir as verbas e cortar, ou então
eu vou fechar o cofre e sucumbir à tentação de ter uma tremenda força
política - entre aspas - para rebentar o Brasil e reforçar um sistema político
corrompido e c1ientelístico."

Disse, então: ''Vamos fazer outra coisa. Eu vou dar a Vocês o que existe
e desembolsar de tal maneira que se possa dizer ao Prefeito que ele vai
ter os recursos em detenninado momento. Serão recursos menores mas
ele vai receber. Não vai dar para fazer uma ponte, mas talvez dê para fazer
uma escola ou uma creche. Mas ele não ficará paraJizado."

Assim fizemos: O Congresso aprovou o corte de 6 bilhões de dólares num
total de 16. E aí entra a mecãnica orçamentária. Os dados são um pouco
flutuantes, mas neste ano realmente todas as receitas do Estado atingem
74 bilhões de dólares. Desses, só existem verbas para o Ministro mexer
de 16 a 17. Por quê? Porque em Pessoal não se pode tocar. Tem de ser
pago, até porque está definido por lei, e tem tribunal. Juros, se não são
pagos, é calote. E aí dá confusão. E o resto são transferências constitu
donais. É dinheiro que tem de ir para os Estados e Municípios. O que
resta, para investimento e custeio, são cerca de ISCA> do Orçamento
global. E é sobre isto que se pode fazer economia. Nós cortamos 6 bi
lhões em cerca de 16. É muito forte, e na carne. Mais do que isso é suicí
dio - apagar a luz e fechar o Estado.

Então, nós já tocamos no osso. Setenta e poucos bilhões de dólares!

No ano que vem vamos ter um Orçamento previsto de 83 bilhões de
dólares. A arrecadação aumentou como nunca. Em termos reais é
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violentíssimo: 20% reais, de ponta a ponta em comparação com o ano
passado. No Orçamento de 83 bilhões estou incluindo o aumento de
mais de 15% e isto com o mesmo sistema tributário.

Só que as despesas crescerão mais depressa, e bem mais do que isso.
Estão aumentando este ano, e no ano vindouro crescerão mais. Só em
relação aos assalariados é mais ou menos assim: no ano passado 14 bi
lhões de dólares; neste ano 18 bilhões, quase 19; no ano que vem 27 bi
lhões de dólares. E comparando o ano passado com o ano próximo, o
gasto dobra.

E eu não posso fazer nada, isso é lei, e já está provado.

E os juros, meu Deus! Da dívida externa nós não pagávamos nada. Este
ano estamos começando a pagar, um pouquinho. Em 1994 se tudo der
certo, vamos pagar 6 bilhões de dólares.

Quanto à dívida interna: aí é mais complicado para calcular, pois os nú
meros são muito grandes e resultam da rolagem da dívida. É uma relação
entre o Banco central e o Tesouro, muito enganosa e pouco gráfica.

Mas, em termos reais, não vai ser muito menos de 10 bilhões de dólares.
10 mais 6, são 16. Pessoal: 27. Previdência Social cresceu violentis
simamente. Estamos com o orçamento do ano próximo e não há dinhei
ro. Há 3 bilhões de dólares para investimento, que não são nada!

o setor público está exangue. Nós estamos cortando muito fundo, e não
há mais onde cortar.

Mas, não pode o Ministro só cortar. É preciso fazer o Brasil crescer e se
desenvolver. E este País é viável. O setor privado está mostrando isso.
Vamos exportar 40 bilhões de dólares este ano. O PIB do Otile é de 38.
Nós vamos exportar 40. No comércio entre Brasil e Argentina vamos ter
este ano 8 bilhões de dólares. Há três anos eram 3. São dados concretos.

Tivemos uma acolhida no ano corrente muito boa. Nós fizemos um
fmanciamento com grande sacriftcio para 1994, pois é importante dar
uma garantia para o produtor saber o que vai fazer e quanto vai ter para
promover colheita boa. De certo eles dependem de Deus, e da chuva,
mas tudo indica que vamos ter boas colheitas.
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A produção industrial este ano subiu em São Paulo 15%, o que é
expressivo e animador.

Precisamos ter em mente que somos um grande País, País viável, um País
que se recompõe quase sozinho, País que tem capacidade de produzir
e de abrir economia.

Sofri agora em julho algumas pressões porque não queriam que
baixássemos as tarifas. Baixamos todas! Nós tínhamos 40"Al em média de
tarifas de importação há três anos. Hoje está em 14 e o Chile tem 11. Isto
em comparação com um país que tem bastante integração internacional.
Éo que fizemos sem a ocorrência de prejuízo letal para setores industriais
brasileiros.

Quando for o caso o Ministério está disposto - já o disse e vou fazer - a
agir como em país desenvolvido: dumptngmesmo. se não houver, tem
de haver competição. Dumpingnão se evita fechando a economia, mas
tomando medidas eficazes no momento em que efetivamente ocorre
procedimento desleal no comércio.

Quanto à questão relativa aos déficits potenciais, os números mais
aproximados da previsão são os seguintes: em tennos do déficit primá
rio, quer dizer, fora juros, vamos ter um déficit para 1994 de 10 bilhões
de dólares. Só que não vamos ficar parados, vamos fazer um déficit
primário de zero, e superávit primário.

Isto é SÓ para mostrar O esforço necessário para chegannos ao superávit
primário. E no déficit operacional, somando-se juros, deve se agregar
talvez mais uns 15, 12 bilhões de dólares. Então, um déficit potencial
entre 20 e 25 bilhões de dólares. É muito alto, mas dá para enfrentar.

Repito sempre que não existe milagre em matéria de economia, mas
trabalho, perseverança e competência. Temos de criar mecanismos de
controle desses números que dizem respeito à saúde do setor público.

Teremos uma oportunidade preciosa agora em outubro com a Revisão
Constitucional. Não podemos perdê-la. Enão podemos deixar de ter uma
refonna tributária eficaz. (Palmas)

E reforma tributária eficaz significa reforma que simplifique o sistema,
diminua o número de tributos, aumente o número dos que contribuem
e, se possível, alivie a contribuição. (Palmas)
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E isso tem que ser feito em conjunto. Por que estou dizendo isso? Porque,
na verdade, a carga tributária teoricamente é grande para quem paga,
mas pequena para quem recebe.

Este ano a carga tributária que entrou no Tesouro foi de 17"1b do PIB. É
só calcLÚar: setenta e poucos bilhões de dólares para um PIB de 420. Dão
17%, dos quais 13,5% foram para os Estados e Municípios. O que ficou
na União foram 13,5%. Claro que há outros impostos que foram
diretamente para os Estados e Municípios, não é a carga total. Estou
mendonando o que vem para a União. Agora, quem pagou? Os mesmos
e poucos: os assalariados e as empresas organizadas.

Nós não podemos manter esse sistema, porque é injusto: se aumentar
mos o número dos que pagam, nós podemos diminuir o montante que
cada um paga. Se racionalizarmos os mecanismos de cobrança, pode
remos aliviar as empresas da carga tributária.

Predsamos ter coragem para isto.

Não podemos perder a oportunidade, em outubro, de mudar a cara do
sistema tributário brasileiro. E isso com sinceridade. Nós temos que re
gtúar o tamanho do Estado em face das necessidades que temos. Quanto
é preciso em educação para melhorar o Brasil? Porque para melhorar o
Brasil é predso de educação. Asaúde. Como é que faz isso? Até que pon
to o Estado pode agüentar e até que ponto o setor privado também pode
agüentar?

A mesma coisa com a Previdência. Nós hoje temos um sistema de
previdência complicado. Só no setor público nós temos 60% de ativos
em face dos inativos. Daqui a pouco será um por um! Um na ativa, outro
na inatividade, um aposentado para um trabalhando. Não dá! Nenhum
país aguenta isso. Não é questão teórica. No momento em que houver
um ativo para um inativo, não há como fmanciar.

E, pior ainda, no Brasil o salário de quem está em atividade aumenta
igualzinho ao do que não está. Então, mesmo que haja urna melhoria
setorial ela se transfere em igualdade para quem está inativo.

Vamos ter que enfrentar estas questões. São difíceis, mas é predso
enfrentá-las.
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Inflação. Assunto delicadíssimo, atazana. E nós não podemos ter ilusões.
Não é que não se deva ou não se possa combatê-Ia. É que para combatê
la se impõe o esforço coletivo. Eu disse quando assumi o Ministério da
Fazenda que tínhamos que cortar muito no Governo. Jã cortamos.
Enfrentamos o desafio de cortar tanto quanto possível em tennos de
Orçamento, em tennos de combate à sonegação. Esse esforço foi bem
sucedido, ao obter que os Estados negociem com a União. Dentro de um
mês vou anunciar que todos os Estados entraram na linha em matéria de
pagamento, porque não dei aval para ninguém mais, ninguém mesmo,
para obter empréstimos externos.

Às vezes me dizem que eu seria incapaz de dizer não. Eu o digo, e sor
rindo. Trato com gentileza, mas nego. Ainda não disse sim a ninguém.
Até que assinem a rolagem da dívida.

Estamos, pois, fazendo esforço enorme para pôr a casa em ordem.
Abrimos o jogo. Mostramos ao País, ao Congresso dados difíceis, mas não
impossíveis para um País com a nossa força. Um País como o nosso vai
ter de enfrentar os problemas com muita tranqüilidade. E vai ter que en
frentar como? Conversando, sentando à mesa, com o trabalhador, com
o empresãrio, com o Governo, com o contribuinte, com o aposentado.
Juntos vamos decidir e resolver tudo.

Mas ninguém decide em conjunto sem liderança. O Governo não pode
se omitir. Ele tem de assumir a responsabilidade de dizer o que acha, e
lutar por aquilo em que acredita. Eu vou fazer isso. (Palmas) Porque
não há outro jeito. Mesmo que isso signifique ficar impopular no mo
mento e brigar com um grupo num ou noutro momento. Isso não me
atemoriza. E não me atemoriza mesmo, porque estou convencido.
Quando a gente tem convicção, a gente avança. Eu estou convencido
de que temos de fazer. E vamos fazer.

O País é viãvel. Os números que estamos apresentando não são para
desestimular, são para dizer: "Olha, a dificuldade é esta e vamos saltar,
vamos saltar juntos. Se nós não fIZermos isso, o milagre é ilusão."

De vez em quando leio nos jornais que estou preparando um segundo
momento do plano. E me perguntam: "Mas a âncora é cambial ou é o
dólar? E eu respondo: Mas que âncora, eu não sou marinheiro, eu não
entendo disso!"
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se eu tivesse proposto um choque, estaria todo munto irritado. "Tomou
dinheiro não sei de quem, bloqueou não sei o que mais, rebentou a
indústria porque dolariwu!" Estaria todo mundo gritando.

Repito: não vou fazer choque algum, a nãoser da liberdade e do realismo.
(Palmas) E é isso que estamos fazendo.

Agora, não é porque não se saiba fazer. Isso hoje são técnicas bobas. Três,
quatro economistas juntos escondidos numa fazenda ou num escritório
durante um mês fazem um choque! E dai? Dura três meses, no começo
alguns reclamam, se cai a inflação, aplaudem, depois ela volta, reponta,
como em Brasília quando cai a primeira chuva e o verde se renova. A
inflação vem correndo. Só que o verde dela não é em dólar, é em cruzeiro
mesmo. O que é pior!

Os fundamentos são o Estado com as contas equilibradas; a existência
de um Governo capaz de governar porque está coordenado, porque está
limpo. Uma sociedade que não leva susto com o que o Governo vai fazer.
E quando o Governo tiver que fazer uma coisa efetiva, ele dirá à s0

ciedade e ela entenderá porque jã fez a sua parte.

Não houve caminho diferente em outros países.

Ontem falei com o Domingo Cavallo por telefone e pedi que viesse aqui.
Ele virá em setembro. Leiam o que ele escreveu na "Veja" na Argentina,
e o que ele fez. Botou as fmanças em ordem, combateu a sonegação e
a economia estava dolarizada sozinha. E lembram que a Argentina estava
com grandes problemas.

Nossa economia vai funcionando. se o Ministro começar a fazer piruetas,
vai desarticular e atrapalhar. Ele pode beneficiar um setor e prejudicar
o outro. Não há pirueta que ajude a todos. O que o Ministro tem de fazer
é dizer a verdade, manter a liberdade e trabalhar para que haja realmente
um esforço muito grande do setor público para que possa dizer: estamos
fazendo a nossa parte, façam a de Vocês.

Além disso, necessito de autoridade para dizer: "Olha, estão remarcan
do preços, e isso não tem cabimento porque estão remarcando sim
plesmente pela expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Ou en
tão estão aumentando a taxa de juros pelo temor de quê?"
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As dívidas dos Estados brasileiros não são grandes. Nós devemos à ban
ca privada intemadonal apenas 35 bilhões de dólares.

Ontem mesmo estive com o Presidente do Citibank conversando sobre
isso e sobre outras funções. Ele declarou hoje à imprensa: farão acordo
com o Brasil com ou sem o Fundo Monetário. Por quê? Nós temos mais
de 20 bilhões de dólares de reservas, exportamos 40 bilhões e importa
mos 25. Não temos nenhuma dificuldade nesse setor. Elas existiram no
passado na questão flSCa! e por problema de inflação. Hoje não temos
nenhuma dificuldade. Nós é que queremos acordo com o FMI e insis
timos nisso, e vamos prosseguindo. Mas não é porque a banca privada
desconfie que o Brasil não possa pagar.

E a dívida interna mobiliária é de 35 bilhões de dólares também. Então,
é um País que tem 420, 450 de Pffi, com um Orçamento de 74 bilhões
de dólares. Os Senhores são economistas, são empresários, e sabem que
uma empresa nessa situação não está tão mal não. Sendo que a dívida
externa está negociada a longo praw e na interna estamos espichando
a rolagem.

Então, para que tanto complexo de que o Brasil representa um grande
risco? Não há risco algum. Nosso único risco é o de enfrentar a verdade.
Nós temos que avançar com esta convicção. E com ela os preços têm de
começar a cair, os juros também, porque não há risco que justifique, e
nem o Ministro está disposto a apunhalar a sociedade pelas costas.
(Palmas)

É por isso que eu estou aqui com muita tranqüilidade. Não tenho nada
para esconder. A imprensa me entrevista todo dia. Devo estar até falando
demais. Mas o fato é que eu não tenho nada a esconder e acho que o
Brasil predsa saber das coisas simples, diretas, e saber que os homens
que estão dirigindo o País, o Presidente Itamar Franco e seus Ministros,
o Ministro da Fazenda, estão fazendo jogo aberto, e acreditamos nele.
Esse jogo aberto é de parceria. E tenho a convicção de que estou aqui
entre parceiros pelo bem do Brasil.

Vamos juntos, que vai dar certo. (Palmas)

• • •




