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0 discurso do presidente 
~*SD 

imza- & *-. 

Sarney jiiz ser contra ^p 
|j^prdSo^e que sancionará Ai 
a^iei das eleições ;?-

por Einine Lornor 
de Conceição do Mato Dentro 

O presidente José Sarney 
disse". Ontem, que apoia in
tegralmente o ministro da 
Fazenda. Maflson Ferreira 
da Nóbrega, quanto aos da
nos ao Pais com a aprova
ção das emendas que pro
põem isenção da correção 
monetária sobre os em
préstimos contraídos por 
pequenos empresários e 
agricultores durante o Pla
no Cruzado. Em recente 
pronunciamento èm rede 

^ de radio e televisão, o mi
nistro alertou, também, 
sue a concessão da anistia 
provocaria elevação de im
postos e emissão de dinhei
ro, o que significa elevar as 
taxas de inflação. 

Em rápida entrevista 
concedida à imprensa, du
rante os festejes do encer
ramento do centenário do 
santuário do Bom Jesus do 
Matosinho, em Conceição 
doMatoDentroU 180 quiló
metros de Belo Horizonte, 
no nordeste de Minas Ge
rais), Sarney assegurou 
que sancionará o projeto de 
regulamentação das elei
ções municipais antes de 
sua viagem à China, na 
próxima quinta-feira. Não 
quis adiantar se vetará o 
dispositivo do projeto que 
estabelece eleições munici
pais em dois turnos já a 
partir deste ano. 

O veto poderá acontecer 
porque o artigo contraria a 
Constituição vigente. Sar
ney, no entanto, afirmou 
que estudará o assunto du
rante o final de semana e 
manterá entendimentos 
com o presidente da As
sembleia Nacional Consti
tuinte, deputado Ulysses 
Guimarães, e só então deci
dirá sobre os dois turnos da 
eleição municipal. Utili
zando a mesma mensagem 
de discursos anteriores e 
bastante usada em seu pro

grama "Conversa ao pé d? '"-
rádio", Sarney afirmou, no; ' 
discurso feito na prefeitura '„', 
municipal, que coloca 'X '" 
País no caminho da demo- la
craria e na restauração dol -'*: 
desenvolvimento" e què,-'^ 
no próximo ano, ao entre-' ;̂. 
gar a Presidência, seu. $o-*;;£ 
cessar receberá "um país;'';"" 
democratizado e institució-;'; ^ 
nalizado, saneado e restatf-.-.-r* 
rado da confiança da comu- J™ 
nidade financeira inten% .J 
cional e com desenvolvi- .̂ " 
mento económico". ,,"•] 

Acompanhado de sÇ,,;';' 
te ministros de EstadW.:,^ 
além do governador de Mi- r

 t,k 

nas Gerais, Newton Cardô-.̂  
so, e do governador do D», ', 
trito Federai, José Apare-': 
eido — nascido em Concei- ,í,' 
cio do Mato Dentro—, Sár-; 
ney pediu a Bom Jesus d> ,' 
Matosinho que o ajude na' .'.' 
condução do País. No cu> ^ 
curso, feito após uma kmga^ 
missa, que contou com f ,% 
participação de mais d e ^ ' 
mil romeiros da região, o~J) 
presidente reforçou o pedi-'*~$ 
do, ao inovar forças pair̂ t "•'* 
"perseverar e resistir, por- *> 
que, assim, chegaremos st;'" 
bom porto.., E como hoje.., 
aqui estou em um dia dé.'/; 
sol, as nossas dificuldades':l 
também serão superadas è^v 
nós, se um dia não cbegaje-̂ ',:, 
mos. no outro c h e g a r e i 
mos". 5^5 

Sarney chegou ..'#'* 
Conteição do Mato Dentro&? 
com um ano de atraso, fatjtr fr

J 

lembrado por ele mesmo" -
No ano passado, o m â ç ! 
tempo reinante na região'/ 
impediu que seu avião ater- ,í, 
rissasse na cidade para <•'. 
início dos festejos do ceara V 
nario do santuário. : _', 

Ao encerrar o discurso,',^ 
Sarney enfatizou, mais 
uma vez, que "não se PóaV._ 
lavrar o pessimismo, e per.- " 
mitir qué os arautos dd;" 
caos continuem pregando.'1 

. pelo País, pois esses sãtfi* 
maus brasileiros". v w 

O presidente José Sarney 
assinou um convénio com o 
governo mineiro, em Con
ceição do Mato Dentro, 
transferindo' recursos da 
ordem de CZf 90 milhões 
para o setor de saúde, e fez 
o seguinte discurso: 

"Começamos a nossa visita a 
esta cidade realizando esta ce-
rimõaia, que eu determinei que ; 
fosse incluída no programa pe
lo sen alto significado, mima 
homenagem a Minas Gerais e 
em consideração ao governa
dor do estado, doutor Newton 
Cardoso, que vem fazendo nma 
brilhante administração. Quis 
que esse convénio se realizasse 
com a minha presença, pela . 
importância do Estado de Mi
nas Gerais e, ao mesmo tempo, 
do ato qne acabamos de cele
brar. O governo federal deu um 
passo corajoso e gigantesco, no 
setor da Previdência Social, de 
descentralização dos seus ser
viços.' È uma regra, tem sido 
nma regra constante em nossa 
história, de que ninguém abdi
ca de poder, como se poder fos
se ema capitania hereditária. 
De minha parte, o que nos te
mos feito é justamente para 
melhorar as condições de aten
dimento do povo, abdicar da 
parcela de poder do governo fe
deral para que se possa, des
centralizando os serviços, me
lhor atender ao povo. Ao mes
mo tempo que se transferem 
recursos se transferem cargos. 

e só se transferem cárgott̂ abe 
qnem se tem confiança. $b#th 
tanto, o governo federai teaúft 
confiança no Estado de Minas 9} 
Gerais e. a partir de agora, .eJg^ 
vai comandar asações deu£n 
de responsiveis por esse setor_ ;r 
dentro do Estado de Minas Ge-̂  -
rais. Para isso, nós estamos, 
através desse convénio, tra<& C 
ferindo recursos da ordenr dei* 
CZ$ SO milhões. E no coojontojr? 
como disse o ministro Renato^ 
Archer, no Brasil inteiro .nós ,? 
estamos aplicando op oré 
mento da Previdência cercai 
USS 20 bilhões, o que é mais {.., . 
metade de todo o orçamente t£fin 
deral da República. Isso sighlit" 
fica une a Previdência é realço 
mente o setor qne no Brasfi 
tem maior soma de instmmçn-. -, 
tos para o bem-estar do povo..A{> 
Previdência Social é o próprio,' 
Brasil. Hoje ela atinge qóaséJ 

todos os brasileiros. E quíndtí??-
se fala tudo pelo social* e qne'> 
se destina mais da metade ~è*0 
orçamento geral da República a 
nesse setor, nos estamos conv" 
provando qne esse slogan (_.)., 
esse convénio possa servir pa-. 
ra melhorar as condições de" 
saúde do povo mineiro. Comei 
çamos bem a nossa viagem, 
sob a invocação de Nossa Se
nhora, como vossa excelência^ 
disse que foi a primeira igreja^ 
edificada nesta cidade. Iréntosf 
passar o dia, sob a proteçãoiíò" 
Bom Jesus de Matosinho, aíia^X 
do daqui com mais fé, mais. e»S. 
perança e mais certeza no.nolr4 

sopais. Muito obrigado " 


