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Em seu programa sema
nal de sexta-feira, "Con
versa ao pé do Rádio", o 
presidente Sarney admitiu, 
pela primeira vez, que 
existem sabotadores para 
retirar a carne da mesa do 
consumidor e afirmou que, 
sé as providências tomadas 
pelo governo nesta sema
na, para regularizar o mer
cado não funcionarem, to
mará medidas enérgicas 
para resolver o problema. 
Depois de enumerar as pro
vidências já acionadas, 
Sarney foi duro: 

"Como se vê, agimos 
com firmeza", disse o pre
sidente. "Fizemos tudo ao 
nosso alcance. Se a carne 
não aparecer, ninguém se 
queixe das medidas que eu 
serei obrigado a tomar. 
Medidas que serão mais 
enérgicas. Estamos-nos 
preparando para ir em 
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frente se a sabotagem con
tinuar", avisou o presiden
te. 

Sarney denunciou que 
"está havendo, por parte 
daqueles que há tanto tem
po especulavam e explora
vam o Brasil, uma certa 
rearticulação para sonegar 

gêneros, outros querendo 
especular em produtos, es
condendo esses produtos 
para forçar o governo a re
cuar, para forçar o governo 
a rever a política do Plano 
Cruzado". 

O presidente reafirmou 
que o governo não recuará 
"de maneira nenhuma" e 
explicou como os especula
dores agiam para forçar a 
alta de preços no mercado 
futuro para tentar obter o 
aumento da carne e o fim 
do congelamento. "Isto é 
um blefe. O congelamento 
não vai acabar, a carne não 
vai aumentar e, portanto, 
não se pode negociar gado 
mais caro, boi no futuro, 
pensando que essa política 
vai ser destruída." Depois 
de explicar as medidas, 
Sarney voltou a afirmar, 
taxativo: "Não vou ceder. 
Afirmo aos brasileiros e às 
brasileiras que apoiaram e 
apoiam o Plano Cruzado". 

As greves também toma

ram espaço no programa. 
Sarney qualificou o caráter 
dos movimentos de políti
co/ "também articulados 
entre esses inimigos do 
Plano Cruzado, desejando 
justam ente abalar as medi
das econômicas do gover
no. Mas todas elas fracas
saram, o que mostra que o 
povo está conosco", con
cluiu. 

O presidente ainda comu* 
nicou o recebimento do re
latório da Comissão Provi
sória de Estudos Constitu-, 
cionais e fez um breve ba
lanço de sua viagem aos 
Estados Unidos, lembran
do que o New York Times 
publicou um editorial; 
apoiando as teses que o 
Brasil defende. "O jornái 
disse' que ò Brasil é um 
grande país e que as nações 
devem respeitar à compe
tência de seu povo: Uni 
grande pais e com grande 
prestígio", afirmou o presi
dente. • •• • .':--1 h 


