
1 ? MAR rçtf 
GAZETAM 

'•'ss* ,*ip1^ *"t 

Mangels Sistemas 
Consultoria. Sistemas e Servic 
Fone 10 111 4b2 4811 

GREVES _ 6AÍETA (VíERCAMTIt'!."": ."..^f '",'' 

efende intervenção com 

por Amarlll» B«rtachlnl 
de Teodoro Sampaio 

"Não deve nunca ser con
fundida a prudência com a 
indecisão ou com a fraque
za, porque o presidente tem 
mostrado ao Brasil que é 
capaz de tomar, nos mo
mentos necessários, os atos 
de coragem que forem de 
interesse deste país. £ con
tinuarei a tomá-los", decla
rou, ontem em São Paulo, o 
presidente José Sarney, em 
um discurso com forte tom 
político pronunciado du
rante a inauguração da usi
na hidrelétrica Rosana. 

Com essa afirmação, o 
presidente responde às 
críticas feitas anteontem 
pelo general Octávio Me
deiros, ex-ministro do SNI 
no governo Figueiredo e 
atual diretor do Departa
mento Geral de Pessoal do 
Exército, de que falta "pul
so firme" ao governo fede
ral para controlar a onda 
de greves que envolve o 
País. 

José Sarney 
A ocupação das refina

rias de petróleo pelas tro
pas dó Exército é a inter
venção da Marinha na gre
ve dos marítimos "está ab
solutamente dentro da lei", 
disse Sarney à imprensa, 
em entrevista coletiva. A 
medida, segundo o presi
dente, visa resguardar os 
bens públicos e o abasteci
mento nacional. ' 

a 
"Qualquer economia se

ria desarticulada com uma 
greve desse porte, que pode 
comprometer o abasteci
mento do País", explicou. 
"No Brasil agimos demo
craticamente, respeitando 
os direitos de todo mundo, 
mas, não podemos permitir 
que o País entre num colap
so de abastecimento", 
acrescentou. 

Sarney reconheceu que o 
Brasil vive hoje momentos 
difíceis, mas assegurou 
que o Pais não apresenta 
problemas estruturais em 
sua economia que levariam 
a crer na proximidade de 
uma catástrofe. "Posso as
segurar que essa crise será 
superada", declarou. 

O presidente afirmou 
também que cabe a ele pa
gar pelos custos políticos 
decorrentes das medidas 
adotadas para enfrentar 
uma inflação que ele classi
fica de monetária, especu
lativa e psicológica. "O 
presidente da República é o 
primeiro a sentir o amargo 
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dos remédios usados para 
enfrentar a inflação", dis
se. 

Com otimismo, Sarney 
afirmou que cumprirá o 
seu dever de "tentar resol
ver com determinação os 
difíceis problemas que se \ 
acumularam ao longo dos 
últimos anos". Ele finali
zou afirmando ter "certeza: 
absoluta" de que chegará \ 
ao fim do governo com o 
Brasil devolvido "ao seu; 
crescimento econômico e , 
com sua economia estabili
zada". 

MONTORO 
0 presidente da Repúbli

ca teceu uma série de elo
gios ao governador Franco' 
Montoro, que concluirá seu 
mandato em três dias. "Foi j 
ele o arauto da redemocra- • 
tização do Brasil. Foi ele , 
um dos homens que viram : 
a possibilidade de o Brasil' 
ingressar numa era d e ' 
transição, sem traumas ou 
violências, como é da tradi- : 

-ção, da história e do senti
mento brasileiros", disse. / 


