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12/U3/B7, QUINTA-FEIRA • 5 i*/u«»/of, « u i n i H-rciriH • o \ 

medidas "amargas" 
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Presidente Prudente — "Es
tamos marchando para con
trolar a economia. Estamos en
frentando uma inflação mo
netária, uma inflação psico
lógica e uma, inflação especu
lativa. Sabemos quais são os 
remédios e vamos aplicar esses 
remédios. São remédios amar
gos, mas como eu disse, o 
presidente é o primeiro a-sentir 
que esse remédio é muito amar
go". A declaração é do presi
dente José Sarney durante a 
inauguração de uma das quatro 
turbinas dá Hidrelétrica de 
Rosana, no Rio Paranapanema. 

Garantiu também que antes 
de deixar o cargo, o país terá 
retomado seu crescimento e al
cançado a estabilidade eco--
nômica. Ressaltou que "o povo 
será mais feliz e o Brasil mais 
bonito". Sarney, embora não 
oferecesse detalhes a respeito da 
nova esperança do povo, disse 
que acaba de receber o "Plano 
Sayad", reconhecendo que este 
se insere dentro das providên
cias do governo para superar a 
crise, após o fracasso do Plano 
Cruzado. 

Outra vantagem da luta con
tra os problemas atuais pode 
advir da recente viagem do 
ministro Dilson Funaro ao ex
terior. Mesmo que, segundo o 
presidente, a visita ainda não 
tenha aberto discussões sobre a 
proposta do Brasil aos seus 
credores, ele já pode adiantar o 
seguinte: O país não renunciará 
ao seu desenvolvimento, a fim 
de dirigir sua economia ao 
pagamento da dívida externa 
com a recessão. "Nós queremos 
é uma negociação justa", adian
tou, destacando mais a fieldade 
brasileira diante da lei, uma 
prática "muito ao estilo do 
presidente, homem de origem 
humilde". 
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! Prudência 
; De acordo, porém, com Sar
ney, nunca se deve confundir 
prudência com fraqueza. Em 
tom sério, alertou: "Temos 
mostrado que o Brasil i capaz 
de nos momentos necessários 
adotar os atos de coragem que 
forem de seu interesse". Negou-
se, entretanto, a responder se a 
greve dos portuários significa 
yma nova crise. Respondeu 
apenas que existe uma preo
cupação governamental, porque 
a paralisação ameaça o abas
tecimento. O ministro das 
Minas e Energia, Aureliano 
Chaves, não quis falar a res- • 
peito, mantendo-se calado o ; 
tempo todo. Ele não discursou, 
como estava programado. 

Sarney aproveitou para ex- ! 
plicar mais que "estamos I 
atravessando momentos de i 
acomodação de preços", outra 
conquista da economia bra
sileira. Sobre a inflação, 
qualificou-a de especulativa e ;. 
psicológica, cujos remédios ele j 
conhece, não esclarecendo se irá 
ministrá-los. De qualquer í 
maneira, alertou que são re- * 
médios amargos e é ele, Sarney, 
quem tem de pagar os custos 
políticos da dosagem. Mas en
tende que "o povo depositou ;.• 
confiança no presidente que 
cumprirá o seu dever", evitan
do a demagogia. "Não vamos 
apresentar soluções simples 
para problemas extremamente 
simples que se acumularam ao : 

longo dos anos". <• 
Referindo-se ao setor de 

energia elétrica, explicou que o 
encontrou mergulhado numa 
grande recessão, a maior da his
tória do Brasil. Além deste 
problema, defrontou-se com a ' 
alta taxa de desemprego, leva ( 
de acampamentos de "sem« 
terras", forçando o governo a 
recomeçar a caminhada do país 
que voltou a crecer. Conforme 
Sarney, hoje milhões de pessoas 
vivem dignamente de seus 
salários. "Finalmente a de
mocracia reingressou na rea
lidade brasileira e a liberdade; 
varre todos os cantos da na
ção", concluiu o presidente. \ 


