
O presidente José Sarney usMí 
o seu programa semanal "Conver
sa ao Pé do Rádio", ontem, para 
responsabilizar "especuladores de
sonestos e ambiciosos", que, segun-
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"Estas altas são rigorosamente g* 
artificiais. Os números macroeco
nômicos mostram que não se justi
fica, de nenhuma maneira, esta al
ta que está havendo e que é fruto 
da especulação", disse Sarney, 
acrescentando que em dois meses a 
inflação subiu cerca de 75%, en
quanto os salários foram corrigidos 
da mesma maneira. 

Desestabilização 
. Sarney escolheu três tipos de 

produtos para mostrar que alguns 
preços estão acima da inflação: a 
pasta de dente, que segundo ele au
mentou 593% contra uma inflação 
de 75%, a palha de aço, que subiu 
2Í5%; e o sabão em pedra, com um 

total liberdade, com a garantia de 
que o vencedor, tomará posse e o go
verno governará sem problemas, 
com o necessário respaldo da maio
ria absoluta da nação", disse Sar
ney, para rebater, segundo ele, a 
alegação de que tudo ocorre por 
causa da eleição. Em seguida, fez 
mais uma promessa: 

"Seja quem for, o futuro presi
dente não sofrerá qualquer dificul
dade para receber o governo com as 
informações e meios necessários à 
sua implantação, de acordo com a 
lei e a Constituição". 

Crise falsa 
De acordo com Sarneyr não se 

pode alegar crise política para os 
problemas que estão acontecendo, 
porque eleição não é crise, é nor

malidade. Sem se refeir em ne
nhum momento à política econômi
ca de seu governo ou falar sobre 
sua equipe, o Presidente insistiu 
em que a crise é falsa e não se justi
fica. Ele citou como exemplo o pre
sidente da Federação das Indús
trias . do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Mário Amato, quando de
nunciou as taxas de juros cobradas 
pela indústria nas vendas a prazo, 
que aumentaram de um dia para 
outro para 55% ao mês. 

"O governo, porém, não vai se 
abalar. Não alteraremos nossa li
nha de comportamento e garanti
remos a normalidade", disse 

Depois de destacar que todos 
são testemunhas da dedicação de 
seu governo para montar a transi
ção e criar no País um clima de cer
teza democrática, o Presidente 
completou: 

"Não será agora, na minha su
cessão, que os especuladores vãc 
ameaçar com uma falsa crise 
econômica". 


