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*«=, (. , "A liberdade chegou ao setor 
^ económico", afirmou ontem o pre-
> sidente José Sarney, em sua men

sagem semanal feita no programa 
"Conversa ao Pé do Rádio", dedi
cada ao novo plano económico do 
governo. O presidente Sarney deu 
ênfase à nova política industriai, 
lançada no Palácio do Planalto na 
última quinta-feira, para ele "um 
fato histórico". Seus argumentos: 
"O nosso país teve a abertura polí
tica, a abertura democrática, que 
tem possibilitado os maiores anos 
de liberdade que o País já gozou. 
Não há precedentes em nossa his
tória de tanta liberdade em nosso 
país. Mas no setor económico, na 
área do comércio e da indústria, 
ainda não tinha chegado a abertu
ra democrática. Isto é, a liberda
de", afirmou Sarney. 

No início do seu pronuncia
mento, o presidente lembrou a 
reunião mantida com os governa
dores, na segunda-feira passada, 
onde foi discutido o Programa Mo
dernização e Ajuste, cujos objeti-
vos são, segundo disse, "diminuir 
a despesa pública, aumentar a 

• nossa faixa de consenso e de en
tendimento, diminuir o nosso en
dividamento, regularizar a nossa 
situação com o setor externo, pos-

i sibilitar uma abertura maior da 
economia, modernizar a produ
ção, abrir os campos novos da 

; ciência e da tecnologia a serviço 
do povo brasileiro". 

1 Ainda exaltando o lançamen
to da nova política industrial, o 
presidente afirmou que "a indús
tria e o comércio ressentiram-se 
dos controles, autorizações, ca-

; rimbos, petições, conselhos, gru
pos de trabalho e uma infinidade 

; de outros controles do Estado, 
> que emperram a nossa econo-
! mia". Com a nova política indus

trial, frisou Sarney, "todos pode
rão investir onde e quando quise
rem, fazerem fábricas, abrirem lo
jas, e exportar e importar". 

O presidente lembrou que fo
ram abolidas restrições sofridas 
por cerca de três mil produtos. 
"Nós consideramos que a política 
paternalista da proteção total do 
Estado chegou a uma exaustão e 
hoje não resolve mais: Então te-

/ mos que iniciar uma novajase 


