
Marcilio: esforço para reduzir déi 

As medidas económicas 
que o governo vai tomar ainda 
este mês serão "profundas e 
drásticas" e exigirão de todos, 
como numa verdadeira guerra, 
"sangue, suor, lágrimas e traba
lho", afirmou ontem o presidente 
José Sarney em seu programa se
manal "Conversa ao Pé do Rá
dio". 

O objetivo dessas medidas 
— que não foram reveladas — é, 
segundo o presidente, salvaguar
dar a democracia brasileira, im
pedindo que ela seja arrastada 
pela escalada inflacionária. A se
guir, os principais trechos do seu 
pronunciamento: 

"Neste momento estamos 
vivendo um grande paradoxo. A 
vitalidade, a força de uma econo
mia dinâmica, com alto nível de 
emprego, grandes safras, grandes 
exportações, indicadores econó
micos todos bons, e uma-inflação 
destruidora, persistente, perver
sa, que cria uma cultura do pes
simismo, corrói as bases morais 

, do país, desencadeia uma espe
culação desenfreada de toda or
dem, gera instabilidade, descon
fiança e o que é pior, ameaça 
nossas conquistas institucio
nais". 

"Uma inflação da magnitu-
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de da atual inflação brasileira po
de nos levar de roldão a demo
cracia, a liberdade que conquis
tamos, a maior de nossa história, 
a consolidação definitiva de uma 
sociedade pluralista, aberta e li
vre. A inflação tem sido a grande 
inimiga das instituições desde 
Weimar até os trágicos regimes 
caudilhescos que têm afligido a 
América Latina. Daí a necessida
de de providências drásticas que 
agora não podem mais ser pos
tergadas." 

"Não é a necessidade so
mente de um plano económico. 
Devemos ressaltar que esse plano 
económico é um plano também 
para salvar a democracia, para 
dar condições ao desenvolvimen
to, para dar tranquilidade ao pro- j 
cesso de transição. Não é hora, i 
portanto, de egoísmo, de quês- t 

toes pessoais, de questiúnculas 
políticas, de ressentimentos e de 
querelas." ' 

"Vamos tomar todas as pro- ( 

vidências com determinação, 
com toda a segurança, sem pen
sar em nada que não seja um só 
objetivo, um só dever, uma só 
vontade: o Brasil. A história não > 
perdoará qualquer vinculação,!: 
nesta hora. Eu bem sei da minha! 
responsabilidade.'' j 
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exige sangue e 
suor. Como na guerra 
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