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• Nacional 
CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO^ 

Presid MML. 

negar mudanças radicais 
na gestão económica 

Mais uma vez o presiden
te José Sarney usa o pro
grama "Conversa ao pé do 
rádio", que vai ao ar em 
cadeia de rádio em todo o 
País, todas as sextas-
feiras, para falar de econo
mia. Desta vez, José Sar
ney afastou qualquer possi
bilidade de mudanças radi
cais' na gestão económica, 
frisando que os ministros 
Mailson da Nóbrega e João 
Batista de Abreu (Fazenda 
e Planejamento) terão todo 
oiseu apoio. "Nada de má-
gjcas, nada de congela
mento nem quaisquer ou
tras medidas", enfatizou o 
presidente. 

TENTATIVA DE 
DESESTABILIZAÇÃO 
Sarney reiterou em seu 

programa de rádio tentati
vas de desestabilização de 
séu governo. "Diariamente 
continuam os pregoeiros do 
caos a tentar desestabili
zar, anunciando mudanças 
na política económica, 
anunciando a toda hora a 
queda de ministros da 
área", lamentou José Sar
ney. Ele garantiu que o go
verno vai continuar comba
tendo o déficit público e 
cortando despesas. Sarney 
admitiu, contudo, que o 
País terá que "pagar um 
preço político muito alto" 
por tal decisão. 

Em outro trecho do pro
grama, José Sarney infor
ma ao seu público que assi
nou o decreto criando as 
Zpnas de Processamento 
de Exportação (ZPE). 
"Essas zonas vão mudar o 
modelo económico da re
gião Nordeste", anunciou o 
presidente. "Vai nascer 
um novo Nordeste", exal
tou Sarney. Para ele, as 
ZPE vão gerar emprego e 
riquezas para a região, in
serindo o Nordeste na eco
nomia mundial. 
" O presidente não esque
ceu de mencionar o faleci
mento do ministro José Hu
go Castelo Branco. "Foi 
um grande companheiro e 
um grande homem públi
co", frisou o presidente, ao 
lembrar que o País deve a 
José Hugo o decreto das Zo
nas de Processamento de 
Exportação. 

'.., Eis a íntegra do pronun
ciamento do presidente Jo
sé Sarney, no programa 

, "Conversa ao pé do rádio", 
feito sexta-f eira: 
- "Brasileiras e brasileiros, 

. bom dia. 
'.'. Aqui vos fala o presidente Jo-
", sé Sarney, em mais uma de 
* tiossas costumeiras conversas 
- -ao pé do rádio. Hoje, sexta-

feira, dia 5 de agosto de 1988. 
Com grande pesar, quero co

municar ao País o falecimento 
do ministro José Hugo Castelo 
Branco, ontem, às 16 horas. Foi 
um grande companheiro de 
trabalho e um grande homem 
público. 

,,'A'É profundamente chocado 
que dou esta notícia, pois per
demos um auxiliar de grandes 

•' virtudes, que prestou relevan-
- tes serviços ao Brasil. Foi meu 
> primeiro ministro-chefe da Ca-
.. sa Civil e ministro da Indústria 

e do Comércio. Exerceu suas 
funções com uma grande alti
tude moral, com grande com-

- peténcia intelectual, com gran-
? -de lealdade e com grande civis-
i„mo; marcou seus últimos me-
• .ses de vida com exemplo de co-
, ragem, de grandeza e de amor 
'ao Brasil. Quanto mais dimi-

- 'nuíam seus dias, mais se dedi
cava à tarefa de servir ao País, 
trabalhando de corpo e alma 
.para o serviço público, com 
espírito de modernidade, com 
uma visão do futuro, com oti-
mismo, acreditando sempre 
nas grandes causas do desen
volvimento nacional. 
; A ele, deve o País a nova 
política industrial que abre no
vas fronteiras económicas. De
ve as Zonas de Processamento 
de Exportação, que irão dar 
um novo modelo industrial ao 
.•Nordeste, deve a criação de vá
rios pólos petroquímicos, a 
Reorganização do nosso parque 
siderúrgico, a abertura de no
vos mercados de exportação. 

Dia e noite, o ministro José l 
Hugo Castelo Branco trabalha
va pelo Pais. Era comovente, 
exemplar, sua conduta de dedi
cação e grandeza, que dava a 
todos nós nos últimos meses de 
sua vida. 

Quis ser sepultado em 
Brasília, no cemitério da Espe
rança, na ala dos pioneiros. Ho
mem simples, pioneiro que foi 
do Brasil — deste Brasil que 
cresce, que acredita no seu fu
turo e que acredita que vence
remos todas as dificuldades. 

Decretei luto oficial por três : 
dias e lamento profundamente 
comovido a sua morte, pois se 
perdi um grande amigo e com
panheiro, o Brasil e Minas Ge
rais perderam um grande pa- -
triota. 

Quero agora, também, dizer 
às brasileiras e brasileiros, que 
diariamente continuamos pre
goeiros do caos a tentar deses
tabilizar, anunciando mudan
ças na política económica, 
anunciando a toda hora a que
da dos ministros da área. 

Quero reafirmar que a políti
ca que estamos seguindo de 
combate às causas estruturais 
da inflação não será mudada. 
Continuaremos a combater o 
déficit público e a cortar despe
sas. Sei que temos de pagar um 
preço político muito alto, e te-;. 
mos necessidade de tempo,' 
mas os resultados serão mais 
definitivos. 

Os ministros Mailson da Nó
brega e João Batista de Abreu • 
merecem toda a minha con
fiança, são executores e formu-
ladores da política económica e 
terão todo o meu apoio. Nada 
de fórmulas mágicas, nada de; 
congelamentos nem quaisquer 
outras medidas. É perseverar 
no caminho traçado e vamos, 
dentro de alguns meses, ter. 
bons resultados. 

Quero também dizer que vol
tei quarta-feira da Bolívia, on
de firmamos muitos acordos do 
interesse do Brasil e daquele 
País. Fui alvo de grandes ma
nifestações de amizade por 
parte do povo e do governo boli
vianos — governo hoje chefia
do por um grande estadista, 
que é uma legenda democrata 
da América, o doutor Paz Es-
tenssoro. Damos, assim, segui
mento à política de integração 
latino-americana, com vistas a 
criar o nosso mercado comum 
e fortalecer a economia do con-. 
tinente. 

Foi muito importante a nossa 
viagem à Bolívia e os acordos 
que ali firmamos. 

Quero também dizer ao povo 
do Nordeste que na última se
mana assinei decreto criando 
as Zonas de Processamento de 
Exportação — zonas estas que 
vão mudar o modelo industriall 

da região. Vai nascer um novo ; 
Nordeste, inserido na econo
mia mundial, com tecnologia 

.avançada, competitiva e ge
rando emprego e riquezas pára 
o nosso sofrido Nordeste. Será, 
sem dúvida, um novo tempo 
para aquela área. _ 

Quero dizer também, que ' 
mais'uma vez aumentamos o 
salário mínimo acima da infla
ção: será de CZ$ 15.552,00. As- < 
sim, vamos possibilitar dobrar/ 
o poder aquisitivo do salário 
mínimo até o fim do meu go
verno. 

Assinei também nesta sema
na, decreto criando a Federa
ção dos Trabalhadores Meta
lúrgicos. Assinei o ato em pre-
sença do ministro dó Trabalho, 
Almir Pazzianotto, e do presi
dente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Paulo, o senhor 
Luiz António Medeiros. É o re
conhecimento da necessidade 
de maior prestígio para essa 
grande categoria. 

Recordo também que só no 
meu governo assinei carta de 
funcionamento para 1.200 sin
dicatos. Em toda a história do 
Brasil — vamos comparar — 
foram autorizados 9 mil. E pa
ra citar um só presidente, o 
presidente Vargas, que gover
nou dezoito anos e que foi o 
grande presidente da causa 
trabalhista, ele concedeu 1.400 
autorizações para sindicatos. 
Estamos seguindo, com passos 
largos, as linhas mestras de 

! dar aos trabalhadores condi
ções de defender os seus direi
tos. 

Finalmente, minha mensa
gem de otimismo, como sem
pre eu faço: vamos vencer, 
acreditar cada vez mais no 

i Brasil, trabalhar pelo nosso 
: país pensando no seu futuro e 
' certos de que todas as dificul-
' dades serão vencidas, seguindo 
, o exemplo de confiança e de 

trabalho que nos deixou o mi-
1 nistro José Hugo Castelo Bran-

co. S,"-
Bom dia e muito obrigado." :t 

/ 


