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Para\SarneyJ "toda a 
economia^da sinais 
de recuperação" 

• 

por Eloino Lerner 
de Brasília 

O presidente José Sar
ney, em seu programa 
"Conversa ao Pé do Rá
dio", transmitido em ca
deia de rádio, na manhã de 
sexta-feira, assegurou que 
o plano económico está 

• atingindo os seus objetivos. 
"A inflação está nos níveis 
programados, baixou para 
3%, o salário começa a re
tomada de seu poder aqui
sitivo, vencendo a guerra 
contra os preços, e toda a 
economia dá sinais de recu
peração", citou. 

Em face disso, Sarney 
diz só ter "motivos para 
acreditar no êxito das me
didas tomadas, que visam 
a estabilizar a economia, 
evitar o desemprego, a re
cessão e melhorar o traba
lho, o salário dos trabalha
dores. Estamos fazendo is
so com muita prudência, 
muita atenção, para não 
termos nenhuma decepção, 
porque não teremos". 

Lembrou que durante os 
próximos dias, o governo 
dará consolidação aos pro
gramas de metas do gover
no especialmente no setor 
de estradas, recuperando 
mais de 6 mil quilómetros e 
construindo outras. Sarney 
enumerou e explicou os 
três planos de expansão da 
economia aprovados por 
ele no dia 3: petroquímica, 
fertilizantes e papel e celu
lose. 

Eis a íntegra da fala do 
presidente José Sarney, no 
seu programa "Conversa 
ao Pé do Rádio": 

Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. 

Aqui vos fala, mais uma vez, 
o presidente José Sarney. Esta
mos iniciando nossa Conversa 
ao Pé do Rádio, desta sexta-
feira, 7 de agosto. 

Segunda-feira passada, dia 3, 
eu aprovei três planos de ex
pansão da economia, destina
dos a garantir a continuidade 
do desenvolvimento do nosso 
país. São planos que terão seus 
resultados alcançados no de
senvolvimento e na economia 
do Pais nestes próximos anos. 
Referem-se à produção de fer
tilizantes para a agricultura, 
com a implantação de duas fá
bricas no Rio e em Sergipe, 
produzindo mil toneladas/dia 
de ureia e amónia. 

Também, crescera de 4 para 
8,4 toneladas, mais do que o do
bro, a produção anual de papel 
nacional. Na petroquímica au
mentamos a produção de eteno 
em mais de 900 mil toneladas, 
em fábricas do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia e Rio Grande 
do Sul. Estas são indústrias de 
base, nas quais o Brasil já al
cançou auto-suficiência, mas 
que poderá perder essa posição 
voltando a ser pais importador, 
se não expandir a sua produção 
atual. 

Assim, no novo programa na
cional de petroquímica está in
cluída a criação dó pólo petro
químico do Rio de Janeiro, com 
investimentos equivalentes a 
mais de 1 bilhão e 100 mil dóla
res e que se destinam ao maior 
programa de industrialização 
do Rio de Janeiro. Uma oportu
nidade do desenvolvimento que 
o povo fluminense reclamava. 
Quero dizer, também, que na 
área de siderurgia nós já fize
mos neste governo a duplica
ção de algums fábricas e, se 
não tivéssemos feito já este 
ano, nós começaríamos a en
frentar problemas no que se re
fere ao setor do aço, que é um 
sétòr essencial para o desen
volvimento nacional. 

Na área da previdência so
cial tomei uma decisão, tam
bém esta semana, que é do in
teresse de todos aqueles que 
pertencem ao sistema previ-
denciário. Os doentes que se 
deslocarem de uma cidade pa
ra outra em tratamento de saú
de têm as suas diárias aumen
tadas em 10% do valor de refe
rência da localidade em que 
vão ser atendidas. 

Também desejo falar sobre o 
programa de incentivo à mi
croempresa da LBA, dizendo 
que nesta semana a LBA insta
lou a microempresa número 30 
mil, uma pequena olaria em 
Coelho Neto, no Maranhão. A 
LBA havia planejado instalar 
30 mil microempresas durante 
todo o ano de 1987, mas atingiu 
esta meta em apenas sete me
ses. Para não parar e porque o 
ano ainda tem cinco meses, 
elevamos a meta e mais 20 mil 
até dezembro, numa organiza
ção de um total de 50 mil mi
croempresas. Cada uma des
sas microempresas garante 

PARANÁ 

Chineses podem 
formar 
"joint-ventures" 

por Cláudio Lachlni 
de Curitiba 

U m a m i s s ã o d a 
Província de Zhejiang, da 
República Popular da Chi
na — considerada irmã do 
Paraná — chega neste final 
de semana a Curitiba e per
manecerá no estado até o 
próximo dia 19 com o intui
to de desenvolver vários 
negócios, informou na 
séxta-feira a Secretaria de 
Comunicação Social do Pa
lácio Iguaçu. 
' Segundo nota distribuída 

à imprensa, os chineses 
pretendem formar uma 
"joint-venture" com o gru
po industrial Zugmann, pa
ra fornecimento de clelulo-
se ás suas indústrias de pa
pel. 

empregos para cinco pessoas. 
Temos, assim, cento e cinqilen-1 
ta mil novos empregos assegu- ! 
rados. No fim do ano serão 250 
mil. Esse programa da LBA fi
nancia artesãos e trabalhado- \ 
res autónomos e recebe o paga- < 
mento dos recursos que em
presta em produtos dessas mi-
croempresas, sejam berços pa-
ra creches, sejam alimentos* 
para as merendas, telhas para 
programas assistenciais da, 
própria LBA. Entre essas 30 
mil microempresas apoiadas 
pela LBA, há pequenos proje- j 
tos de irrigação de hortas nas 
regiões do Nordeste, onde ago
ra estamos colhendo, fruto de 
uma experiência vitoriosa, le- \ 
gumes e produtos primários 
em plena seca, fazendo uma se
ca verde. 

E isto um exemplo admirá
vel de promoção social. 

No dia 5 de agosto, Dia Na
cional da Saúde, comemora
mos essa Carta com assinatu
ra, no Palácio do Planalto, de 
um convénio com a Organiza
ção Pan-Americana de Saúde, 
a UNICEF e o Rotary Interna
cional para que até 1990 a polio
mielite seja erradicada em to
do o território nacional. O pro
grama, de dois anos e meio, já 
começa no dia 15 de agosto, 
com uma noya campanha de 
vacinação contra a paralisia 
infantil, quando esperamos 
aplicar mais de 28 milhões de 
vacinas Sabin em 90 mil postos 
no País inteiro, mobilizando 
450 mil pessoas na execução da 
campanha. 

Tive oportunidade dê ouvir o 
diretor da UNICEF, que é o; 
grande programa internacio
nal das Nações Unidas, o quan
to o Brasil vem fazendo no se
tor de medicina preventiva e! 
que os nossos programas de va-) 
cinação com a participação po-] 
pular, com o apoio de todas as; 

pessoas, é hoje o exemplo que 
vem sendo seguido nos países! 
trabalhados pela UNICEF.' j 

Eu espero na semana vindou-j 
ra ir a Alagoas, no rio São 
Francisco. Eu vou dar início ali \ 
às obras da nova hidrelétrica j 
de Xingo, uma usina importan
te, como eu já disse, para asse- \ 
gurar o abastecimento da ener-1 
gia do Nordeste. 

Agora, vamos à data da se
mana. 

Amanhã, dia 8, é o dia do Pá-, 
roço, os nossos estimados viga- ( 
rios, personagens que trans
cendem o seu papel religioso ei 
são o fator de civilização e pio-
neirismo nos povoados mais; 
distantes. - > 

Domingo é dia dos Pais, é 
uma festa da família e uma fes- í 
ta em que a família se une e se ' 
confraterniza. Portanto, a to- ; 
dos os pais do Brasil, entre os 
quais eu me encontro, nós dese
jamos que esta seja uma data 
de grande alegria. Tenho certe
za de que neste domingo todos 
os brasileiros saberão acari
ciar seus pais no dia em que se 
comemora a sua data. 

Segunda-feira, dia 11, é o Dia 
dos Advogados e dos magistra
dos, que são os nossos bacha
réis, base humanista da nossa 
cultura e vida política e social. 
No dia 11 é 'também o Dia do 
Estudante, uma data que faz 
todos nós evocar os dias de ju
ventude e que, para mim, pre
sidente da República, é a opor
tunidade de reafirmar a priori
dade da educação e, natural
mente, de todos os estudantes. 

Outra comemoração do dia 
11 é o Dia dos Garçons. Vai 
aqui uma saudação carinhosa 
a todos eles. 

Dia 12, quarta-feira, é o Dia 
da Televisão. Vai, portanto, 
uma congratulação minha e 
um abraço a todos que fazem 
televisão no Brasil, artistas, 
criadores, diretores, produto
res, publicitários, que fazem 
com que o Brasil tenha uma 
das mais avançadas televisões 
do mundo. -

Quero reafirmar que tam
bém nesta próxima semana 
nós estaremos dando divulga
ção à consolidação dos progra
mas de metas do governo e di
zemos que agora o governo se 
dedica a um trabalho constante 
e um trabalho permanente dis
seminado em todo o Brasil e 
em todas as áreas, como eu dis
se na semana passada, no setor 
de estradas. Nós estamos recu
perando mais de 6.000 quilóme
tros de estradas, construindo 
estradas novas. 

No setor de saúde pública 
com campanhas, construção 
de hospitais. No setor básico da 
economia do país, nós estamos 
atacando as áreas da petro 
química, as áreas de fertilizan 
tes para a nossa agricultura, as 
áreas relativas à infra 
estrutura no setor de energia, 
tocando as obra de energia do 
Nordeste, tocando as obras de 
energia do Céntro-Sul. 

Enfim, um trabalho conjuga
do no qual o governo está em 
penhado e que certamente da 
rá grandes frutos e grandes re
sultados, isso sem descuidar 
dos programas sociais, progra
mas prioritários do governo, 
uma vez que sempre temos dito 
que no nosso governo a opção é 
pelo social. Devo dar mais uma 
vez o número das crianças bra
sileiras beneficiadas por um 
programa começado neste go
verno. Estão recebendo diaria
mente o seu leite 4 milhões e 
340 mil crianças, neste grande 
programa. 

Finalmente, brasileiras e 
brasileiros, a reiteração da mi
nha afirmativa de que o nosso 
plano económico está atingindo ) 
os seus objetivos. A inflação es
tá nos níveis programados, bai
xou para 3 por cento, o salário 
começa a retomada do seu po
der aquisitivo, vencendo a 
guerra contra os preços, e toda 
a economia dá sinais de recu
peração. Portanto, só temos 
motivo para acreditar no êxito 
das medidas tomadas, que vi
sam a estabilizar a economia, 
evitar o desemprego, a reces
são e melhorar o trabalho, o sa
lário dos trabalhadores. Esta
mos fazendo isso com muita 
prudência, muita atenção, pa
ra não termos nenhuma decep
ção, porque não teremos. 

Nós continuamos, portanto, a 
luta e convido todas as brasilei
ras e brasileiros a torcer pelo 
Brasil. 

Bom dia, e muito obrigado. 


