
econômico será 
anunciado 

na segunda-feira. 
"" O presidente José Sarney apresentará 

as diretrizes do seu programa econômico de §> 
governo no pronunciamento que fará à Na
ção, segunda-feira, a partir das 20h30, atra
vés de uma rede nacional de rádio e televi 

'_ são, especificando inclusive as metas prin
cipais a serem atingidas em cada setor, sen 
do prioridade a área social. Há vários dias o 
chefe do governo vem trabalhando no texto 
do discurso, e a gravação será amanhã de 
manhã, na biblioteca do Palácio do Planai 
to. 

Segundo o deputado José Thomaz Nono 
(PFL-AL), que esteve ontem com Sarney, o 
presidente fará um "discurso de impacto", 
devendo anunciar o conteúdo da reforma 
tributária de emergência que o governo 
promoverá ainda este ano. Sarney também 
exporá a posição do governo aos credores 
estrangeiros, já com o respaldo dos gover
nadores, falando, portanto, segundo Nono, 
em nome da Nação. 

Os assuntos políticos serão também 
abordados pelo presidente Sarney, incluin* 
do a Constituinte, o pacto nacional e a con 
solidação do poder civil e do regime demo 
crático. A ênfase maior será sobre os temas 
da área econômica, tendo a maior parte dos 
subsídios para a elaboração do discurso 
partido do Ministério do Planejamento. Sar 
ney destacará como prioridades do governo 
a retomada do desenvolvimento econômico 
e o conseqüente fim da recessão, a dívida 
externa e as negociações com o FMI. Na 
área social, o presidente anunciará como 
prioridades o combate à miséria e maiores 
investimentos nos setores da educação, saú
de e alimentação. 

O deputado Thomaz Nono revelou que 
Sarney comentou apenas de passagem os 
tópicos do discurso, não aprofundando í 
discussão "justamente para não tirar o im 
pacto". Sarney adiantou a ele, entretanto, 
que deverá reafirmar o objetivo do governo 
de assegurar o crescimento da economia na 
base de 5% ao ano e a manutenção da políti 
ca de combate à inflação. 

Sarney, ainda segundo Thomaz Nono, 
deverá fazer uma análise realista da situa 
ção do Tesouro Nacional, e quanto à refor 
ma tributária de emergência explicou que o 
presidente está convencido de que os Esta 
dos não têm condições de suportar até 1987 

O presidente da República anunciará 
também as diretrizes do Io Plano Nacional 
de Desenvolvimento da Nova República e 
medidas em favor do Nordeste e outras re
giões menos desenvolvidas, tendo recebido 
especificamente subsídios sobre o progra 
ma de irrigação do Nordeste, Anteontem, 
depois de jantar ha residência do governa 
dor José Aparecido, Sarney voltou ao Palá
cio da Alvorada a lh da manhã, e continuou 
trabalhando no esboço do discurso até as 
3h. Ontem, saiu mais cedo do gabinete do 
Palácio do Planalto, cerca das 17h, é foi 
para o Alvorada concluir o texto, já que 
viajará neste final de semana. 

Superprodução 
O pronunciamento de Sarney será um 

dos mais longos dos últimos anos feitos pela 
televisão pelos chefes de governo, preven-
do-se a duração de 30 minutos. E deverá ser 
também o mais bem elaborado, tendo sido 
contratada a empresa Globotec, das Organi
zações Globo, para organizar o programa, A 
assessoria presidencial considerou que 

• num pronunciamento de 30 minutos deve 
rão ser utilizados recursos próprios da mi 
dia eletrônica para evitar que o programa 
se torne monótono. A idéia é ilustrar com 

, gráficos e imagens os temas que foreni sen
do abordados pelo chefe do governo. Sarney 
considera que a comunicação do governo ê 
um assunto da maior importância e por isso 

j deve ser bem feita, segundo o secretário de 
\ Imprensa Fernando César Mesquita. 

Viagem 
] Sarney visita hoje as obras da usina hi-
| drelétrica de Tucuruí e o Projeto Grande 

Carajás, no Pará e no Maranhão, em compá-
j nhia de 11 ministros e dos governadores 
j Jáder Barbalho e Luiz Rocha. A comitiv&h 
j presidencial deixa Brasília às 7h seguindo! 
| direto para Tucuruí, onde chega duas horas], 

depois. O presidente da Eletrobrás, Mário 
Behring, fará uma exposição sobre o andSP 
mento das obras em sua segunda etapa, e 
depois a comitiva visitará, de ônibus, as 
instalações da usina. 

O deslocamento para Carajás será às 
llh45, com chegada prevista para 40 minu
tos depois, e o almoço no Clube Serra Norte; 
Na sala de exposições do Projeto Grande 
Carajás será inaugurada uma placa come 
morativa da visita do presidente da Repú 
blica, seguindo-se explanações sobre o pro 
grama Grande Carajás e o projeto de mine 
rio de ferro, pelos diretores Franscisco Ba 
tista Ferreira e Raimundo Pereira Mascare 
nhas, vice-presidente da Cia. Vale do Rio 
Doce. A comitiva será integrada pelos mi 
nistros da Fazenda, Transportes, Agricultu
ra, Trabalho, Indústria e Comércio, Minas e 
Energia, Interior, Planejamento, Reforma 
Agrária e pelos chefes dos Gabinetes Civil e 
Militar. 


