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CONVERSA AO PÉ 0 0 RÁDIO 1C3 

«atra Èssie/liulfe Sarney diz smipLa 
televisão para exercer 
um direito de cidadão *%â 

O presidente José Sarney 
afirmou em seu programa 
"Conversa ao Pé do Rá
dio", que compareceu à te
levisão para responder às 
críticas feitas pelos presi-
denciáveis ao seu governo 
como um simples cidadão 
que usa o direito constitu
cional. Segundo o presidéib 
te, os candidatos não de
vem, limitar-se a dizer qu!e 
o, Sarney foi respónsáveí 
pór isso ou aquilo, mas 
apresentar soluções; para 
os problemas nacionais ça0: 
mo a inflação, "um n£al 
crônico que assola drama
ticamente o nosso País des
de o fim do governo Dutra, 
em 1949", herdado pro seu 
governo. 

Segue a íntegra dà fala 
do presidente Sarney: 

"Brasileiras e brasileiros, 
bom-dia. Aqui vos fala o presi
dente José Sarney, em mais 
uma "Conversa ao Pé do Rá
dio" de todas as sextas-feiras, 
hoje, 22 de setembro de 1989. 

"Quero começar comentan
do a minha presença, quarta-
feira última, no Palanque Ele
trônico da TV Globo. Fui aos 
estúdios daquela rede de televi
são, assim como em julho com
pareci à TV Bandeirantes, pa
ra, democraticamente, ofere
cer meu testemunho sobre os 
temas abordados pelos vários 
candidatos que concederam 
uma série de entrevistas e que, 
direta ou indiretamente, se re
feriram ao governo e ao presi
dente da República. 

"Oqueê 
essencial é que 

o povo vote 
com esperança" 

"A democracia é um regime 
de duas mãos e ninguém pode 
achar que vai atacar, denegrir 
e ferir os outros ou torcer os fa
tos sem que possa o cidadão ter 
o direito de resposta. Foi isso 
que aconteceu. Compareci à te-

l levisão, não com as minhas 
prerrogativas de chefe de Es
tado, mas como um simples ci
dadão que usa o direito consti
tucional que lhe é assegurado. 
Tanto que comecei o programa 
dizendo que espero que meus 
netos, um dia, possam assistir 
uma cena igual, pu sejaj, que 
outros presidentes da Republi
ca, no futuro, disponham-se a 
gestos como o meu, que em ple
na campanha eleitoral, sem ter 

: candidato, presidindo o pleito 
como magistrado, submetam-
se a ser sabatinados como eu 
fui para discutir democratica
mente os problemas que esta
mos discutindo hoje no Brasil. 

"O que é essencial é que o ci
dadão possa votar com espe
rança, dando o seu apoio por 
aquilo que o seu candidato pos
sa fazer por ele e não por aquilo 
que o presidente Sarney não 
pode fazer. 

"Não deixei sem resposta ne
nhuma das questões apresenta
das pelo jornalista Alexandre 
Garcia, desde a questão da in
flação que é um mal crônico 
que assola dramaticamente o 
nosso País desde o fiirt do go
verno Dutra, em 1949. Getúlio 
não conseguiu conter, levou 
Juscelino a um governo impo
pular, justamente por causa da 
inflação, tanto que Jânio Qua
dros se elegeu justamente ale
gando esse fato e atacando du
ramente o presidente. 

"O presidente Jânio Quadros 
também nos seus sete meses de 
governo, não conseguiu solu
cionar, apesar dos esforços que 
fez para combater a inflação, e 
que certamente foi à causa fun
damental da queda de João 
Goulart e dos acontecimentos 
de 1964 e que os governos revo
lucionários não conseguiram 
conter. 

"Eu não ihveríiêi 
a inflação è 

sou sua maior 
vítima hoje" 

"Herdei uma inflação já al
ta, em cerca de 15% ao m.ês? 
mas com as reivindicações po
pulares, contidas, os salários 
arrochados, as aspirações da 
sociedade reprimidas. Com- a 
minha presença no governo e 
com a abertura democrática 
que aconteceu, as aspirações 
legítimas da sociedade extra
vasaram e foi difícil compatibi
lizar as reivindicações da so
ciedade com o processo de con
tenção da expansão inflacioná-
ria ainda mais. 

"Nós tínhamos uma dívida 
social a pagar e essa dívida nós 
não podíamos deixar de pagar, 
uma vez que as classes traba
lhadoras encontravam-se com 
os seus salários esmagados e 
ao mesmo tempo não tinham 
espaço livre para que pudes
sem, dentro da sociedade, 
exercer os seus direitos. Cor
responde justamente ao meu 
governo a presença de uma so
ciedade democrática. Por quê? 
Porque os trabalhadores pas
saram a ter um "status", pas
saram a reivindicar dentro da 
renda nacional o seu direito dos 
bons salários, justamente dis
putando com o lucro, com os ju
ros e com todos outros fatores 
que compõem a renda do País. 

"Fiz tudo que pude. Lancei o 
Plano Cruzado, sabendo que 
estava colocando minha cabe
ça na guilhotina, mas tentei o 
possível e o impossível para 
conter a inflação que, no está
gio atual, é alta, altíssima e 
que nós sabemos, como todos 
vocês, que é insuportável. Mais 
dò que isso, eu tive oportunida
de de dizer, que eu também sou 
vítima da inflação. Eu não in
ventei a inflação e, portanto, 

como vítima da inflação eu sou 
a maior de todas as Vitimas, 
porque ás responsabilidades 
maiores são ás minhas. " J> 

"Eu espero que o; próximo 
presidente, assim como eu tga>" 
nhei a batalha da transição Ãe-y 
mpcrática, cujo córoamentp 
são as eleições diretas para,. 
presidente, consiga vyencerrà1, 
batalha da inflação. Eu estarei" 
pronto, qualquer que seja elfe á— 
aplaudir os êxitos que ele tivera 
nessa direção, como também D 
estarei pronto a exercer o mjeuft 
direito de crítica se isso nã<*.j 
ocorrer. r^3 

"No entanto, como eu dijsse 
na televisão, minha preocupa-^ 
çãó é-que os candidatos tragam® 
para o debate nacional as sdlu-b 
ções e não fiquem somente «na^ 
análise e •nas*crjticàs.. Por que" 
eles não apresentam o que de-3 
sejam fazer para estancar â in-JL 
fiação? Quais são os planos que 
farão ou deixarão de faié??'s 

Quais são os erros que eu co-P 
meti e que eles evitarão e subs-0 
tituirão por acertos? " í 

"Reclamar é fácil, masjjeu1 

acho que o povo brasileiro, nós> 
todos, queremos ouvir dos càn- J 
didatós, não provocações, riã'o 
insultos, mas propostas, pró--
postas concretas. De minha ^ 
parte, sou um presidente em" 
fim de mandato e quem vai meu 
julgar é a história. Nós não jul
gamos a história, como disse0 
anteontem à noite. A história é„ 
que nos julga. . } " 

"Eu não estou concorrendo 
às eleições de novembro,'eu' 
não tenho candidato à minlia < 
sucessão. E necessário qu%osc 
candidatos não se limitem â di-̂  
zer que Sarney foi o r-espon^á^ 
vel por isso, o Sarney é o res-^ 
ponsável por aquilo. Não. Élés" 
têm que dizer qual é a solução11 

que eles têm para. os proble-S 
mas nacionais. e>u 

"Outro ponto que tive opofltu.-i 
nidade de responder foi sobçé^ 
problema da corrupção. Lejn-j, 
brei que isso é um recurso, um" 
pobre recurso, uma Velha. fór-u 

ma de insulto que faz parte da -
história do Brasil. Nenhum^hov» 
mem público escapou e eu não; 
iria escapar, Porque é um ape-c 
Io simplista, até mesmo porqt\e:! 
todos os candidatos que farâm' 
de corrupção foram também, 
acusados de corrupção quando-1 

exerceram cargos públicos. Há' 
exceções, mas a regra são acuw 
saçõese, em alguns casos, acu-: 
sações até de corrupção pès>( 
soai. Rui Barbosa dizia quevp 
Império caiu de podre. Acusa-; 
va, como causa da queda do. 
Império, a corrupção. E Rüi: 

Barbosa ocupou o Ministério^ 
da Fazenda. Pois bem, ele ta«M 
bém foi vítima desses atáquejm 
injustos e atacado -violenta.} 
mente de corrupção. Quem fil^ 
história do Brasil sabe que isfò* 
é uma constante. •' ' IK' iJ> f 

quecomoau ar.;: 
corrupção. Esten, 
e o problema'l*l 

"Mas eu posso dizer qiíe'. 
combati a corrupção.; Aí é que' 
está^o-problema. Tpdas as de*-
nún/íias de corrupção que^éltf 
recebi mandei apurar, mandei 
abrir inquérito e, reçentetBietK 
te, mandei que todos que tiyej-
sem denúncias apresentassem^ 
ao Ministério da Justiça para, 
que as providências fossenr to**: 
madas. Nesses quatro anos',[ 
por exemplo, a Polícia Fedèr&U 
abriu 202 inquéritos sobre core 
rupção e eu demiti, a bem;4p{ 
serviço público, 110 funciquáç 
rios e coloquei em indisponibk 
lidade os bens de 59? pessoas); 
puni 140 instituições financéi-' 
ras que praticaram irregulari
dades, apliquei 1.371 punições; 
de vários tipos. Eu fechei q 
Banco Comind, fechei o Baneò 
Auxiliar, fechei o Brasilinvest, 
fechei o Agrobanco. Eu fechei o 
Banco do Comércio e Indústria 
de São Paulo, fechei o Banco de 
Crédito Real, decretei inter
venção no Banco de Santa, da-, 
tarina, rio banco dó meu Esta
do, o Maranhão, decretei tíaitfô 
bém intervenção no- Acre,/üo 
Banco do Acre, nos bancos w 
Piauí, do Ceará, do Parâ^M 
Mato Grosso. Fiz inquérito"nS 
Basa, mandei prendei direto* 
res do Basa porque naquele; 
tempo o presidente da Repúbli
ca podia, em face da lei, deçr.e» 
tar prisão. 

"Hoje, os que1 falam em pren
der eâtãò>'¥gínab demagógica 
mente. A Constituição tirou^do 
presidente, tirou das autorida
des administrativas, o direito, 
de decretar prisão por corrup
ção, como também tirou dos 
governadores o direito de inten 
venção nos municípios, :;.RGJJ 
corrupção. Hoje só quem pode 
prender é a Justiça. E eu tivip a 
oportunidade de, durante à̂ vó-
tação da Constituição, lamen
tar que esse dispositivo fo&è 
tão liberal. Tão liberal què'p"ôt 
dia e pode acobertar até ab̂ üei 
les que matam. Portantor ,eu 
acho que o que nós devemos 
discutir são estes problemas.'\ 

"Enfim, os temas que nós de
batemos na televisão foram1 

vastos e nesta simples coriVèf-
sa ao pé do rádio eu não podia 
colocar todos eles. Mas nós-tet 
remos outras oportunidades; 
em outras conversas ao pé ,do 
rádio, de tratar de outros as
suntos que tivemos oporturíjda!-
de de abordar no programa de 
televisão. Finalmente eu quero 
comunicar que hoje (sexta-
feira) à noite eu irei a Nova 
York para abrir, na segunda-
feira, a Assembléia Geral,das 
Nações Unidas, em nome xjo 
Brasil. Estarei de volta no. dia, 
28. Mais uma vez eu exerço a 
diplomacia presidencial pafa 
que nosso país possa recuperar 
e retomar o seu espaço aa área 
internacional. ,"'"• * ' -• 

"Quero que as minhas últi
mas palavras sejam as que 
sempre foram: a reiteração de 
minha fé em nossa pátria1. ~0 
Brasil superará suas dificulda
des e vai realizar a aspiração 
do nosso povo, uma gr ande" so
ciedade democrática, vivendo 
em paz, em liberdade, com 
bem estar para o seu poy,o e 
grande desenvolvimento. Boto-
diae muito obrigado." tí" 
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