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CONVERSA AO PÊ DO RÁDIO 
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a monetária 
será mantida 

eintra a especulação"^ 
»t*s assuntos — infla-— 

ção, meio ambiente e inte
gração latino-americana — 
foram abordados pelo pre
sidente José Sarney em sua 
Conversa ao Pé do Rádio 
de sexta-feira, transmitida 
de Paramaribo, capital do 
Suriname. 0 presidente 
disse que o Índice de Pre
ços ao Consumidor (IPC), 
de fevereiro, de 3,6%, é 
prova de que o plano de es
tabilização económica está 
correto. "O povo", disse 
Sarney, "já percebeu a se
riedade das medidas e que 
a situação melhora." O 
presidente anunciou tam
bém que "a política mone
tária apertada será manti
da enquanto for necessária 
pára levitar a especulação 
com estoques e a exacerba
ção do consumo, que poria 
i*uio*a perder". 

Sarney disse que sua via
gem ao Suriname e à Guia
na faz parte de seu projeto 

jie_visitar, até o fim do go
verno, todos os países de-
fípcráticos da América La

ça . Sobre as críticas qúé o 
rasil vem recebendo a 

respeito da devastação da 
Amazónia, o presidente foi 
ejjfájico. "Com o pretexto 
dVdefender o meio ambien-
teOiisse , "estão tentando 

f" terferir em nossos pro
e z a s internos, querendo 

jgiar^uma tutela sobre o 
jms!o território." Para 
Sarney, os países desenvol
vidos, de onde partem es-

^gas^críticas, "têm muito 
imâís 'a desculpar-se e to-
jjlar^providências sobre a 
.preservação da vida na 
ipèrj^do que cobrar". 
lJ$v& os principais trechos 
$ o pronunciamento: 

'^f Brasileiras e brasileiros, 
•T̂ omidia, Aqui vos fala, mais 
'Akffa Vez, o presidente José Sar-
Mtyf&n mais uma Conversa ao 
fJPótjjLot Rádio. Repito o que ve-
.Bho.tfazendo todas as sextas-
jjeiras» e hoje, 3 de março de 
1080; estou em Paramaribo, ca-

«ital ,do Suriname, no desdo-
rattiento da politica de inte-

*§Pà$£o latino-americana, um 
í)dos*erbjetivos do meu governo, 
jyisito esse pais, vizinho e ami-
•tféi4° Brasil, que está consoli
dando o seu processo democrá-
ííco eque deve ter o apoio de to-

"das* as nações do nosso conti-
fyfnte! 

«15 & Brasil não faltará a esse 
Sdevitf de solidariedade. Tenho 
.UQ aos países grandes e tam-
@|̂ n-aos pequenos países e de-

t̂ójo» até o fim do governo, visi
tar todos os países democráti
cos de nossa América. Estarei 
na Guiana na mesma missão e, 

f sábado à noite, de volta ao nos
so querido Brasil. Teremos a 
oportunidade, nesta viagem, 

i de discutir, como tenho feito 
em várias partes do mundo, 
programas de cooperação e de 
estreitamento da amizade en
tre os nossos povos. 

Quero dizer às brasileiras e 
aos brasileiros que esta sema
na nós tivemos os primeiros re-

I sultados do Plano Verão. A in-
j fiação baixou do nível altíssi

mo em que se encontrava, com 
aquela tendência de hiperinfla-
ção, para chegar a um índice 
de 3,6%, o menor desde agosto 
cle"19B7. E um grande resulta
do. E eu disse ao povo que com 

i a magnitude da inflação brasi-
f leira, somente resultados como 

esse podiam inspirar confiança 
no chamado Plano Verão. A 
análise que fazemos agora, de
pois do acompanhamento diá-

\ rio do andamento do progra-
i ma, é que cada vez mais ele se 

consolida e vence as dificulda
des com que foi recebido e as 
complexidades que abrange. 
Isso demonstra que as soluções 

^dõlSdaí estão no rumo certo e 
mostra que depende de nós 
mesmos controlar a inflação, 
mantê-la baixa, suportável. _ 

Sei' que temos grandes pro
blemas, que há dificuldades, 
há pobreza, há desigualdade na 
distribuição da renda e da ri
queza, há essa monumental 
dívida externa que meu gover
no herdou. Há muito a fazer 
nos próximos anos e décadas, 
mas ninguém vai destruir o fu
turo do Brasil nem a nossa es
perança. Como eu tenho dito, o 
maior inimigo no momento, do 
nosso país, é a inflação. É nos
sa prioridade única combatê-
la, porque ela atinge de modo 
cruel justamente os pobres. 
Por isso a luta contra a infla
ção não admite trégua, é 
difícil, exige sacrifícios, renún
cia, coragem. E nós não cede
remos no esforço de eliminar 
esse dragão, dragão que eu te
nho tantas vezes exorcizado 
aqui no nosso programa, o dra
gão inflacionário, e o governo 
irá até o fim nesta luta. 

Para isso não estamos fazen
do só o congelamento de pre
ços. Estamos realizando a 
maior reforma administrativa 
de que sé tem noticia na histó
ria da República, com o fecha
mento de ministérios, de ór
gãos improdutivos e privatiza
ção de empresas. 

Implantamos uma disciplina 
severa nos gastos públicos, 
com o governo só podendo dis
por daquilo que arrecada, em 
regime de caixa único. A politi
ca monetária apertada será; 
mantida enquanto for necessá
ria para evitar a especulação 
com estoques e a exacerbação 
do consumo que poria tudo a: 
perder. 

O resultado da inflação de fe-
vereiro mostra que nós apren
demos muito com os planos an
teriores. Os poucos problemas 
de desabastecimento são loca
lizados e têm solução. A evolu
ção da receita e da despesa pú
blica está dentro do previsto. 
Enfim, temos condições de eli
minar essa doença que estava 
se tornando crónica na socieda
de brasileira. Isto depende de 
todos nós e, como eu tenho dito, 
depende muito do nosso povo. 
E, portanto, é necessário per
severar na fiscalizaçô, perse
verar na crença de que real
mente nós vamos vencer esta 
etapa decisiva da nossa histó
ria. Meu objetivo único é entre
gar ao meu sucessor o País re-
democratizado e economica
mente restaurado. 

Agora, finalmente para~teT--
minar, eu tenho de dizer algu
mas palavras sobre um tema 
que infelizmente está sendo 
motivo de especulação na im
prensa do mundo inteiro. E o 
tema do meio ambiente. Em 
muitas áreas do mundo, com o 
pretexto de defender o meio 
ambiente, estão tentando inter
ferir em nossos problemas in
ternos, querendo criar uma tu
tela sobre o nosso território. E 
intolerável essa prova de des
conhecimento do Brasil, desco
nhecimento do nosso território 
e desconhecimento, sobretudo, 
da alma e do espirito de luta 
dos brasileiros. Tenho dito e 1 desejo reafirmar: o Brasil é 

1 nossa Pátria. Nós somos donos 
de nosso destino e não admiti
mos, sob qualquer pretexto, 
qualquer interferência exter-
na. 

A responsabilidade sobre o 
i nosso meio ambiente é nossa. 

Os países desenvolvidos têm 
muito mais a desculpar-se e to
mar providências sobre a pre
servação da vida na Terra do 
que cobrar. Nós, no Brasil, 
amamos nossa natureza. Que
remos um Brasil com as suas 
riquezas da fauna, da flora, 
rios, atmosfera, mares, preser
vadas, longe dos desastres eco
lógicos. Mas também quere
mos o Brasil soberano e, por 
ele, pela sua integridade, dare
mos e faremos qualquer sa
crifício." 


