
CONVERSA AO PE DO RADIO 

Presidente enfatiza 
,jHii!ii-',(ii9';^!i-. J^.t.^x 

e erupção 
e critica opositores 

pofl&ésbr*.Betens2 I IMÍ 

"Estão querendo tocar 
fogo no nosso Brasil", aler
tou o presidente José Sar-
ney, que, durante o progra
ma "Conversa ao Pé do Rá
dio" da última sexta-feira,' 
voltou { cfiticar duramen
te os oiosltores de seu go
verno, Haldo ênfase para 
as deniíncfas de corrupção 
na administração pública. 
"No Brasil, as campanhas 
contra a corrupção não são 
campanhas em defesa de 
um comportamento ético e 
de uma riíoral inatacável. 
São, muitarVezes, biombos 
para e|condej;, campanhas 
políticas COTÍI vistas ao Po
der", reclamou o presiden
te.-

Sarney adverte que "nós 
estamos camiíihláWatintpor 
um cátn|iho-'J§eífl °ftm** 
mas acr|dita que "ainda 
há tenfpo^para um chama
mento à razão". O presi
dente entende,que "a divi
são dos partidos, as fac
ções, a falta de programas, 
a insegurança de posições, 
as ambições incontroladas, 
tudo faz disso um ambiente 
de séria conturbação". Es
sa situação, segundo Sar
ney, cria condições favorá
veis para "tis agitadores^ 
os pregoeiros de desgra
ças, os ujsurp.adores. aque
les qufe iuerèfy6,¥¥útitd'fa! 

das i r f t | u i ç ^ s W f t ? c a $ 
so de Ifodis as^biç^fis" , 

O ptesidenÇe,.afirma" que" 
"muitos! como fariseú's, fa
lam agora de corrupção". 
No entanto, conforme acu
sa, "estes são os que mais 

^ 
^permissivamente têm., usa-

úd.O'a nossamciedade'', Sar
ney volta a negar qualquer 
apego pelo Poder: "vou 
passar pelo Poder sem sa
ber o que é o Poder". Expli
ca que sua única preocupa
ção é defender á transição 
democrática. "Estou lutan
do para que o Brasil conso
lide suas instituições." O 
presidente considera im
portante a participação do 
povo nesse processo, "não 
vamos nos dispersar", pe-' 
de. "Da nossa diáspora po
derá o País cobrar um pre
ço que nós não podemos pa- ; 
gar", adverte. . 

Pela segunda vez conse- í 
cutiva, o presidente Sarney 
usa o programa "Conversa 
ao Pé do Rádio, levado ao 
ar todas assextas-feiras, • 
às 6 horas da manhã, atra
vés de-oim a rede nacional 

noÓbMg&íétòa, pata defender, 
de forma contundente, as 
críticas endereçadas ao go
verno. 

Em ambas as vezes,; 
seu pronunciamento teve! 
como pano de fundo o tema í 
dá corrupção. No dia 12, ele !> 
criticou a permissividade! 
da lei do País que, segundo? 
reclamou, impede a puni-j 
ção das pessoas acusadas; 
de corrupção. Chegou a di-í 
zer que "só é preso neste; 
país o miserável que não<< 
pode pagar defensor".; 

f'"Mtó.^á tiôtiuela ocasião,; 
""^BáldéhUnclá^áíá existência, 

de "um grupo determina-i 
%?*$Uê?tMMtf-aê com
bater a corrupção, está in-' 
teressado apenas em "des-' 
moralizar" os homens pú-' 
blicos. 

"Luta pela transição" 
Eis a íntegra -do progra

ma "Conversa â 5TC'c!ô â*-''!M*•, 
dio", levado ao ar na últi
ma sexta-fejrjL^ 

Brasileiras *• brasileiros, 
bom-dia. 

Aqui vos fala o presidente Jo
sé Sarney, em mais uma Con
versa ao Pé do Rádio, nesta 
sexta-feira, de fevereiro, dia 
.19. • 

Volto a tratar do problema 
político. A minha crença é de 
que aí residem nossos proble
mas económicos. A divisão dos 
partidos, as facsqçsraífa^á de -
programas, -aMttSé̂ tnfenísííNíê-
posições, 
troladas, 
biente de, „,.„_...,._ 1S_I_._. 
Forma-s î um^çaíw) de cvStiírá 
onde mearan^rihcipfitòlhte, 
os agita4Jores!'ros pregoeiros de 
desgraçais, os usurpadores, 
aqueles que querem a ruptura 
das instituições e o fracasso de 
todas ássoluçôés. Eu tenho di
to que nada dará certo se não 
tivermos o apoio do povo. Mas, 
as ambições desencadeadas 
manipulam o povo, o explo
ram, o fazem massa de mano
bra. 1(.. 

cei»Kf*ríseb«^falçim 
f-eorniBção. Esfes1 sâõ 

aig&èrmissiváMcnte 
jlo-íuhossa saciedade. 
aentòs do.hedonismo . 

que freíençiafnOs nestes dias 
afirmam 'esse farisaísmo. No 
Brasil, as campanhas contra a. 
corrupçãtkn^i^o^.a^pjnhas , 
em âefesa de um comporta-' 
mento étiç^e^e^unra" moíaí-
inat&áv|l. São muitas vezes 
biombos para esconder campa
nhas politicas com vistas ao po
der. 

E não é possível que este 
país fique entregue a coisas 
desse tipo e. se vilipendiem os 
homens públicos eòm tamanha 
irresponsabilidade. ?E muitas 
veze#A0J|i ataques vêjn dos usuj 
frutíjarjps de uma) sociedade 
exptpraSa e.empob;reçida, de 
alguns políticos sedentos de po
dei-; frustrados, dos explorado

res do povo e dos aliciados nos 
ifrterèssFes,I-"'OS'~' mais escusos 
posfittís^yêS];: ; 

Eu não estou .lutando por' 
mandato. Eu estou lutando pe
la, transição democrática. E 
com grande sacrifício. 

Estou lutando para que o 
Brasil consolide suas institui
ções. Para que o País volte à 
normalidade. Porque vou pas
sar pelo poder sem saber o que 
é o poder. Ele não me deslum
bra riem me seduz. Nós, que as
sumimos a posição de defender 
a transição, de fazê-la, de cons- • 
truir às mudanças, não pode
mos ficar intimidados diante 
jdqsvyelhos interesses que sou-
iber̂ irV-nos dividir e nos sepa-
irâjfS^áo vamos nos dispersar. 
EiiSaò tenho contribuído para 
iSsô.' E minha tolerância é um 
exemplo. 

Por isso, eu repito, não va
mos nos dispersar. Ainda há 
tempo para um chamamento à 
razão. Porque nós estamos ca
minhando por um caminho 
se,m volta. Como eu disse na se
mana passada, estão querendo 
tocar fogo no nosso Brasil. 

Os responsáveis? Neste ins
tante não adianta procurar res

ponsáveis. O que adianta é di-
'.zétftjtce o povo brasileiro não 
i oferece ver suas aspirações 
• triíttcádas pela conduta de pou-
l.cçs.v ' 

Nós confiamos nos políti
cos patriotas, de bem, sacrifi
cados e que são a maioria. 

Eu tenho de reafirmar que 
"ninguém me intimida, que vou 
«continuar em frente, lutando, 
combatendo, com otimismo, 
sem desertar, sem ter medo, 
disposto a enfrentar tudo até o 
fim, com o meu dever. Sem me 
afastar do meu equilíbrio, da 
minha prudência e do meu 
compromisso com o povo. 

Mas, fica aí a lembrança'da
quela frase: "Não vamos nos 
dispersar". Da nossa diáspora 
poderá o país cobrar um preço 
que nós não poderemos pagar. 

Bom dia, muito obrigado e 
até a próxima semana. 


