
CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 

A economia lunciona 
"normalmente" 

• *v 'Mi 
Na conversa ao*vpé Wr 

rádio desta semana, o pre
sidente Sarney reafirma 
que "nossa economia não 
cairá em processo de de
sorganização nem de hipe
rinflaçâo". Sustentando es
te cenário, o presidente 
lembra que entregará a 
seu sucessor a economia 
funcionando "normalmen
te" . 

Sarney descarta os para
lelos feitos entre o Brasil e 
a Argentina, lembrando 
que "cada país tem sua 
peculiaridade". Para re
forçar esta tese, destaca 
que as reservas cambiais 
brasileiras são altas. En
cerrando seu pronuncia
mento faz uma advertência 
à classe empresarial que 
"não pode deixar passar ao 
povo brasileiro a imagem 
de que em busca de lucros 
se esteja provocando uma 
alta de preços injustificá
vel". 

Segue a íntegra do pro
nunciamento: 
"Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. Esta é a nossa pri
meira conversa neste ano. Ho
je, dia 5 de janeiro, renovo a 
todos meus votos de um ano-
novo de muita felicidade, de 
esperanças e de realizações 
para o País, que caminha, 
independente dos homens, no 
rumo de seu destino de grande
za. 

Começo relembrando que o 
salário-minimo, seguindo a po
lítica traçada pelo governo, de 
melhorá-lo cada vez mais, a 
partir de 1- de janeiro é de 
NCz| 1.283,95. Continuamos a 
política traçada pelo meu go
verno de valorizar o salário 
mínimo. 

Quero desestimular, tam
bém, mais uma vez, os famo
sos pregoeiros do caos, aqueles 
que, durante estes cinco anos, 
sempre anunciaram, todas as 
semanas, que em breve nós 
estaríamos num processo de 
catástrofe. Mais uma vez, eles 
vão ser contrariados pelos fa
tos. 

A nossa economia não cairá 
em processo de desorganiza
ção nem de hiperinflaçâo com 
as suas trágicas conseqüênci
as. Entregarei ao meu suces
sor a economia funcionando 
normalmente. Os indicadores 
que estamos recebendo mos
tram uma desaceleração infla-
cionària para este mês. Os 
juros, como exemplo, caíram 
ontem cerca de 12%. 

As conotações que deseja
ram construir entre o Brasil e 
as dificuldades que vive a 
Argentina neste momento, e 
que desejamos que sejam su
peradas, não são procedentes. 
Cada país tem sua peculiari
dade. Nenhuma crise de desor
ganização econômica deixou 
de ter junto uma crise cambial. 
E o Brasil não tem nenhuma 
perspectiva de crise cambial.' 
Nossas reservas são altas e a 
nossa liquidez internacional é 
grande, dando um clima de 
tranqüilidade na área financei
ra, no nosso comércio é na 
nossa balança comercial. 

Mas, eu desejo fazer uma 

l'i& ;POwí 
advertência: a classe empre
sarial brasileira não pode 
deixar passar ao povo a ima
gem de que em busca de lucros 
se esteja provocando uma alta 
de preços injustificável, cruel, 
especulativa e criminosa 
mesmo. Ainda ontem, li uma 
advertência, da Secovi; umà 
entidade que congrega empre
sas de construção, incorpora
ção e locação de imóveis, por
tanto, uma entidade de empre
sários. 

Nessa nota, ela advertia ós 
seus associados do seguinte; 
Nessa euforia de lucros fáceis 
o empresário começa á pensar 
mais nos grandes lucros, em 
mantê-los a qualquer custo, do 
que na estabilidade de sua 
própria empresa". E1 conclui 
dizendo aos seus associados 
empresários: "Temos 4 a obri
gação de fazer tudo, <• aceitar 
sacrifícios para a luta contra a 
hiperinflaçâo". Más o,que nós 
estamos vendo? Os cartéis, tis 
acordos de preços, a ganância, 
a voracidade a tomarem conta 
de setores que deviam pensar 
melhor no País e, em vez disso, 
aumentam desmedidamente os 
preços e especulam à custa do 
processo inflacionário^que es
tamos vivendo, obrigando 
mesmo, esse fato inacreditá
vel, que os seus colegas os 
denunciem, e os apontem como 
fomentadores do processo in-
flacionário. . , „ . 

Neste momento, devembs fa
zer um 'contraste com a*classe 
trabalhadora, que de maneira 
exemplar, com os maiores sa
crifícios, mantêm o País em 
calma, dentro da normalidade, 
defendendo seus direitos den
tro da lei e com a consciência 
de que eles têm responsabili
dade para com o País. N3o é 
possível, repito, que a classe 
empresarial possa permitir 
que se passe essa imagem 
negativa através da atitude 
irresponsável de alguns dos 
seus componentes. É necessá
ria, portanto, uma tomada de 
posição firme, clara, decidida, 
das lideranças empresariais a 
esse respeito. 

Finalmente eu quero repetir 
o que disse ontem no Mara
nhão. No dia 15 de março 
transmitirei o governo com o 
País em paz, a economia fun
cionando, a democracia insti
tucionalizada e a maior liber
dade que já desfrutamos. 
Também devo acrescentar que 
nesse período o País cresceu 
quase 25%, o maior crescimen
to da década. Estamos com a 
menor taxa de desemprego e 
temos leis salariais que defen
dem o trabalhador e o funcio
nário público civil e militar do 
efeito corrosivo do processo 
inflacionário. 

Também tenho orgulho de 
dizer que não entreguei o nosso 
País a qualquer tipo de pres
são. Resisti, enfrentei dificul
dades, mas a soberania, a 
independência e os interesses 
do Brasil não foram posterga
dos em nenhum momento. Nós 
continuaremos assim até" o ul
timo dia, cumprindo o dever no 
nosso posto, no comando, sem 
desertar um segundo da tarefa 
grandiosa de trabalhar pelo 
País nessa missão gigantesca 
de dignificar a República.", 

Bom dia e muito obrigado." 


