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O presidente José Sarney 
ainda não tem nenhum en
contro agendado com o seu 
sucessor, Fernando Collor, 
segundo informou, ontem, 
ao desembarcar em Brasi
lia. "A transição está se 
fazendo normalmente", 
acrescentou o presidente 
ao chegar do Maranhão. 

O presidente evitou falar 
em deixar o cargo antes de 
15 de março, "o que nós 
desejamos é cumprir a 
Constituição e a Constitui
ção vai ser cumprida", ob
servou. O presidente Sar
ney disse que o problema 
inflacionário brasileiro não 
é de credibilidade, "são 
mais profundos, são pro
blemas estruturais de nos
sa economia", comentou. 

Na opinião do presidente, 
se faltasse apenas credibi
lidade, a inflação estaria 
mais baixa. "Nós já temos 
um governo eleito, de ma
neira que as expectativas 
estão depositadas no pro
grama e nas ações que 
devem ser desenvolvidas 
pelo novo governo", com
parou. Ele prometeu conti
nuar trabalhando para evi
tar a desorganização da 
economia e a hiperinfla-
ção. 

"O Brasil tem atraves
sado seus problemas e em 
nenhum momento nós te
mos desertado de lutar pe
la estabilização do País", 
acrescentou. O presidente 
Sarney prometeu entregar 
a economia organizada ao 
seu sucessor. "Se tivemos 
a mais alta inflação da 
história do País, nós tive
mos a mais baixa, menos 
de zero, durante o Plano 
Cruzado. E se temos infla
ção alta temos correções 
de salários também altas, 
o que assegura a manuten
ção do poder aquisitivo do 
trabalhador", lembrou. "O 
&aos ainda não apareceu", 
^concluiu o presidente Sar
ney. 

Na parte da manhã, Sar
ney, num discurso emocio
nado, à comunidade pobre 
do município de São José 
de Ribamar (distante 35 
km de São Luís) e.à elite 
política do Maranhão, des
tacou que não recorreu à 
recessão, para debelar a 
inflação. Ao contrário do 
que lhe teriam recomen
dado os economistas, o 
presidente argumentou 
que não se utilizou de recei
tas recessivas, porque isso 
salvaria os ricos, "mas o 
povo teria que passar fome 
ou assaltar supermercados 
para sobreviver", confor
me relata a repórter Cleide 
Castro, de São Luís. 

"Não entreguei o País à 
pressão de ninguém no ex
terior", afirmou o presi
dente, ao manifestar o de
sejo de que "nenhum pre
sidente do Brasil recue, 
face às pressões internaci
onais", acrescentando que 
a sua expectativa é de que 
o próximo presidente resis
ta. 

Sarney disse que "vários 
países e muitos governan
tes foram obrigados a to
mar decisões" que ele não 
tomou. Isto a despeito de 
ter assumido a Presidência 
"sem o apoio dos partidos 
políticos e de uma crise que 
não é brasileira, mas mun
dial, e que abalou até o 
mundo socialista consoli
dado". 

Ao inaugurar o Terminal 
Portuário de Cargas e Pas
sageiros, Sarney também 
fez referecia às suas mais 
importantes obras, frente 
ao governo do Maranhão. O 
discurso teve um tom de 
candidato a um cargo ele
tivo, nas próximas elei
ções. 

Algo que descartou, 
durante entrevista a uma 
emissora de televisão lo
cal. Ele apenas afirmou 
que vai continuar sendo 
"um político, que pode 
exercer a política com um 
poder moderador". 
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