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^'Eu, sabia, desde, o. dia 
em que assinei q Plano Cru
zado, que aminha cabeça 
«Estaria à prôvá dos resulta-
dos que nós teríamps"t,dis-
sfe o presidente José Sar
ney, ao tentar justificar, 
ontem, para dezenas de li
deranças políticas e em
presariais da região paulis
ta da Alta Mogiana, as difi
culdades económicas cau
sadas posteriormente pelas 
medidas elaboradas pelo 
antão ministro Dílson Fu-
naro (Fazenda). 
Lo presidente tinha aca

bado de ouvir uma série de 
reivindicações; dos prefei
tas quer cobraram, priorita-
mamente, a implementa-
dão de uma reforma tribu
taria, assegurar a "autono
mia financeira" dos mu
nicípios. As lideranças re
gionais apresentaram tam
bém algumas reivindica
ções da classe empresa
rial, como a adoção de uma 
tabela especial de taxa de 

Juros bancários, de modo a 
lermítir o pagamento das 

dívidas assumidas pelas 
pequenas empresas. O fun
cionamento dos bancos em 
período integral, constituiu 
butro pleito do setor. 
j O prefeito de Colina 
ÍSP), António Assad Da-
her, falando em nome dos-
hemais, defendeu o manda-, 
to,4e cinco anos?(parjto,pXê> 
bidènte, séndo«jhuíto aplau--
pttío. Salientou que a classe: 
n$ó tinha poder de influir 
tias decisões da Constituin
te!; mas afirmou'qile a per
manência de Sarney até 
[1989 viabilizaria às refõf•' 
Irias necessárias, tentadas 
belo governo. 
f O deputado João Cunha 
KPMD-SP) que liderou a 
Icomitiva, criticou, severa
mente a gestlQwdpiiE,ex*: 
biinistro Dílson FunarftioCOr;. 
íbjiou uma definiçãe^nèaa 
â$ual política; è'ÇP"rfôiiÍ)|,Êàr 

Ifeulpou os empresários e os > 
(agricultores, que, confor: 
Imé assinajou, ''"àgmiriisV, 
Iram no círculo fechado de 
interesses, que nêm6se,mpré;. 
$ o os naclon$is7?- Oparlà«= 
nientar não poupou sequer' 
o seu partido — o PMDB-
que, "chegando à"o"-poder 
ou a ele associando-se por, 
sjuas.lideranças maiores 

rou sofrimentos na classe 
empresarial" e problemas 
para os trabalhadores, de
vido à alta inflação. O pre
sidente afirmou que, ape
sar de tudo, 1987, com todas 
as dificuldades; "foi muito 
melhor do que todos os 

"anos desta década". Sar-
njèy lembrou que o Brasil 
reg i s trou uma safra 
agrícola recorde, com 65 
milhões de toneladas de 
grãos, obteve "ò terceiro 
maior saldo comercial do 
mundo inteiro", acentuan
do ainda, que nos últimos 
três anos, o pais cresceu 
21,7%, sobre as reivindica
ções dos prefeitos, ficou de 
"meditar". 

Eis a íntegra do discurso 
do presidente José Sarney 
feito ontem, em Brasília, 
pára prefeitos e líderes 
políticos do interior paulis
ta:' 

"OPaís 
não efeito 

pelo presidente 
da República" 

"E com grande alegria, e 
posso dizer, com emoção que 
tenho a oportunidade de 
recebê-los nesta audiência, 
aqui no Palácio do Planalto, 
em que lideranças, as mais ex
pressivas, de uma das regiões 
mais dinâmicas do nosso Pais, 
vêm trazer reivindicações, dis
cutir problemas e apoiar o pre
sidente. 

"Esta visita tem também um 
sentido de confiança..E é com 
base nesta confiança que nós 
estabeleceremos as bases que 
iremos continuar trilhando, o 
caminho da nossa administra
ção voltada para o cumprimen
to do dever e conscientes das 
grandes responsabilidades que 
pesam sobre nossos ombros, 

c^-"A região da Alta Mogiana é 
"um^exèmpWextràordináriõ pa-. 
"fI''çstS^pàis.". tííò só exemplo, 

ela é um orgulho para o Brasil. 
Como disse o deputasdo João 
Cunha, ela lidera alguns seto-
rèscòmoa de maior produção. 
(E a maior produtora de açu-

, car, e a maior produtora de ál
cool, é a maio!" produtora de 

' grSòs; não so"dé''São Paulo co-
: mo do Brasil.) 

-NaAlta Mogiana 12% do Pro-
, . duto Interno Bruto estão con-

féjftradqs. A Alta Mogina tem 
« o invés de exbor um úroíé^" ^ t a m b é m uma vanguarda 
f ? 1*!Y5?(5

,.e e x P . o r . u m PrWr.n!!!4ecnológicai> que assegura nãô 
,Ç>para a transição e metasi»-<*somente uiria, economia volta-
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orientadoras de um grande 
projeto nacional, perdeu-se 
j à disputa de cargos e fun
ções". 
** Sarney procurou trans-
mitir uma mensagem de 
•otimismo. Criticou ós "pre
goeiros da desesperança e 
da catástrofe", mas reco
nheceu que 1987 foi "um 
ano de ajustamento que ge-

|á;pará o presente,,como tam
pem uma economia voltada pa
ra o futuro porque todos nós sa
bemos que o futuro será, sem 
dúvida, dos países que domina-
rem.tecnologias. 

A Alta Mogiana está se capa
citando cada vez mais para do
minar .essas tecnologias que 
melhoram ás suas culturas tra
dicionais, melhoram as indús
trias, melhoram as suas técni-

lis um-m 

críticas ao PMDB 
cas de comércio e, ao mesmo 
tempo, cria recursos humanos 
extraordinários, recursos hu
manos estes que estão ha socie
dade, nas universidades e na 
formação dos 60 mil jovens que 
frequentam as universidades 
daquela área. 

No município, nas cidades, 
estão as bases da nossa nacio
nalidade, não é do território 
abstrato da união que elas se 
localizam. E ai no município 
que estão as fontes mais legiti
mas do nosso Pais, através das 
tradições, através dos laços de 
família que ai se constróem, se 
desenvolvem, do trabalho, das 
indústrias, enfim, do complexo 
que faz com que a vida munici
pal, somada no seu conjunto, 
possa oferecer á paisagem des
te pais, que é sem dúvida um 
pais que tem potencialidades e 
tem um lugar destinado e certo 
a ocupar no futuro, E já ocupa 
no presente. 

Nós tivemos um ano de 87 
que todos nós dissemos que era 
um ano de grandes dificulda
des. Mas, nesta década, o ano 
de 87, que nos pareceu de tan
tas dificuldades, e foi, ele foi 
muito melhor do que todos os 
anos desta década que antece
deram ao meu governo. Não há 
nenhum Índice, entre 80 e 84, 
que possa se comparar aos 
Índices de 87. Nos três anos de 
Governo nós conseguimos, ven
cendo todos os desafios, que o 
Brasil voltasse a crescer, e 
cresceu 21,7% nestes três anos. 

Nós Unhamos o compromisso 
de enfrentar o problema do de
semprego. E a taxa de desem
prego que naquele ano em que 
assumi o governo era de 9% ela 
caiu para uma taxa residual de 
cerca de 4% o que foi uma 
grande vitória. E no mundo, 
quase todas as nações enfren
taram problemas de recessão, 
enfrentaram problemas econó
micos — e outro dia eu aqui re
petia que a crise económica 
mundial é tão forte, hoje, que 
abalou aquelas poderosas for
talezas inexpugnáveis dos 

"Eu sabia que a 
minha cabeça 

estada 
aprova" 

paises desenvolvidos e repre
sentativas da sua estabilidade, 
que eram as bolsas de Tóquio, 
de Londres, de Paris e de Nova 
Iorque. Nós conseguimos, mes
mo num ano dificil, terminar o 
ano com o Pais crescendo, a ta
xa de desemprego baixando e 
conseguimos a maior safra 
agricola da história do Brasil. 
Isto mostra, sem dúvida, que 
há por trás dos problemas uma 
estrutura extraordinária e de
finitiva, económica, do País 
que pode vencer difilcudades e 
que pode vencer problem as. 

.Nós conseguimos,, no ano 
passado, repetir o feito de ter
mos o terceiro saldo comercial 
do mundo inteiro. Depois do Ja
pão, da Alemanha Ocidental, o 
terceiro foi o saldo comercial 
do Brasil.' 

Por que isso acontece? Por
que o Brasil não é mais um pais 
que dependa de outras nações 
para que ele possa caminhar 
com os seus próprios pés. O 
Brasil já tem uma estrutura 
poderosa formada pelas brasi
leiras e pelos brasileiros que, 
dia e noite, no seu trabalho, 
constróem esta grande nação. 
O Brasil — eu tenho dito — não 
é feito pelo presidente da Repú
blica, não é ele que faz o pais, 
quem faz o pais somos todos 
nós. Quem faz o Brasil são os 
senhores e as senhoras. Essa 
gente da Alta Mogiana que eu 
tive a oportunidade de visitar e 
de ver a revolução que ali se 
desenvolve através do trabalho 
do homem. 

Lembro-me, quando visitei 
Ribeirão Preto, e tive a oportu
nidade também de dizer algu
mas palavras. A primeira de
las era de tranquilizar a área, 
de que o governo não iria, de 
nenhuma maneira, modificar o 
programa do álcool, que nós 
Iríamos continuar com o pro
grama do álcool, uma ativlda-
de tão fundamental para aque
la região. E depois, tive a opor
tunidade também de dizer — e 
atravessávamos grandes pro
blemas, naquele instante, co
mo bem ressaltou o deputado 
João Cunha —, ressaltava, que 
aquela região foi descoberta e 
foi povoada por esses homens 
de que ele falou, com botas de 
couro, abrindo veredas, derru-
banco matas, domando estra
das, domando terras. 

Pelo seu trabalho e pelo seu 
sacrifício, sem assistência de 
nada, sem a presença.de' ne
nhum socorro, eles foram ca
pazes de vencer todas as difi
culdades e edificar uma região 
que hoje é a região que repre
senta o maior celeiro nacional 
em matéria de produção de 
grãos. 

Ora, se nossos antepassados, 
aqueles que ocuparam a Alta 
Mogiana — dizia eu — foram 
capazes de fazer este milagre, 
nós què hoje temos já cons
truído uma grande parte deste 
país, seremos nós que não te
mos a coragem de prosseguir 
nesta aventura fabulosa do ho
mem brasileiro que fez o Bra
sil, seremos nós, què em vez de 
tecer o tecido do progresso ire
mos ficar lamentando, protes
tando, semeando a desesperan
ça, pregoeiros da desgraça e 
da catástrofe? O povo brasilei
ro não foi feito para isto. O po
vo brasileiro, e sobretudo, se o 
povo do interior, é um povo que 
sabe o valor do trabalho. Eu te
nho procurado ser o presidente 
que tem valorizado as comuni
dades do interior. Tenho procu
rado, até mesmo nas minhas 
visitas, ir áb interior do Brasil 
para mostrar as nossas raizes, 
as nossas fontes de onde nasce 
a grande força que no conjunto 
constitui a força do Brasil. 

Eu quero agradecer esta vi
sita, quero desejar aos senho
res e ás senhoras felicidades 
pessoais, e já que estamos no 
limiar de um novo ano, saudar 
a todos, desejando que este ano 
seja um ano de paz, aquela paz' 
interior,que faz que cada um de 
nós possa ter aspiração de sua 
própria felicidade, que seja um 
ano de progresso para nós to
dos. Que seja um ano bom para 
o Brasil, que seja um ano de 

alegria para o povo brasileiro 
na sua totalidade. 

Eu agradeço também as ge
nerosas palavras do senhor 
Êrefeito Daher e dó vereador 

lácio Campos. E quero dizer 
que sou muito grato ao deputa
do João Cunha, esta liderança 
forte, este talento politico e ta
lento também para as coisas do 
espirito, um homem capaz de 
se apaixonar até aquela raiva 
santa que tem os idealistas, e 
também capaz de sentir as coi
sas mais simples, e ter sensibi
lidade, virtudes humanas para 
sentir as Coisas mais belas do 
espirito. 

Dizer que as reivindicações 
que aqui me foram trazidas 
elas serão analisadas, medita
das, e para mim constituem 
um grande subsídio para a ati-
vidade do governo. 

"As coisas 
tendem a 
melhorar 

cada dia mais" 

Quero dizer que começamos 
o ano com grandes esperanças 
e com alguns anúncios de que 
as coisas tendem cada dia mais 
a melhorar sem milagres re
pentinos. Tivemos o ano passa
do, sem dúvida, um ano atípi
co. Saimos do esforço extraor
dinário que foi feito numa ten
tativa de rompermos e criar
mos uma nova vivência para o 
Pais na área económica, que 
foi o Plano Cruzado. Teve seus 
resultados, vai ser estudado, 
ao longo da história do Brasil, 
analisado, e será um exemplo 
daquilo que pode ser feito, 
mas que infelizmente ele so
freu o combate, como aqui foi 
dito, de forças radicais que ini
ciaram cerca de 2 mil greves, 
procurando fazer reivindica
ções impossíveis, aumentando 
além do que podíamos pagar, 
criando, demandas que nós não 
podíamos cumprir, e ao mes
mo tempo paralisando setores 
importantes da economia, 
criando o desabastecimento. 

E, por outro lado, tivemos a 

Íiresença do especulador, aque-
e que tinha sido marginalizado 

pelo processo, que passou a 
trabalhar contra o Plano Cru
zado. E estas duas forças que 
são antagónicas se uniram, e, 
de certo modo, conseguiram 
criar uma frustração que foi a 
frustração do Plano Cruzado. 

No ano passado tivemos as 
águas revoltas que eram as de 
conseguir equilibrar os preços 
relativos. E foram dias 
difíceis, dias duros, em que ti
ve de tomar providências, as 
mais duras — eu sei que as to
mei — no que se refere ao setor 
económico, no que se refere a 
uma politica monetária, por
que, se não o fizéssemos, o Pais 
cairia numa superinflação. E 
ai então numa desorganização 
completa da economia. E foi, 
um ano de tentar colocar as' 
águas revoltas dentro do leito. 
Paguei caro. E eu sabia, desde 
o dia em que assinei o Plano 
Cruzado, que a minha cabeça 

estaria à prova dos resultados | 
que nós teríamos. 

Mas o meu dever,, acima de | 
tudo, me dá a tranquilidade de 
saber que estou fazendo aquilo I 
tudo que se pode fazer, com 
desprendimento, com idealis
mo, com coragem, em be
neficio do nosso Pais e de nossa 
Pátria. 

Um ano de ajustamento ge
rou sofrimentos na classe em
presarial, na pequena empresa 
da qual ouvi também a referên
cia, e sei que a pequena empre
sa sofreu bastante, e sofre bas
tante ainda, também na área 
da média e da grande empresa, 
os trabalhadores também tive-.»' 
ram problemas, mas eu devo 
lembrar que a minha preocu
pação de defendê-los contra o 
processo inflacionário era mui
to grande, e sempre foi uma 
permanência nas nossas deci
sões, de tal modo que, quando 
eu assumi, as correções de sa
lário em relação à inflação 
eram feitas de seis em seis me
ses. Agora passaram a ser jus
tamente mensais'para defen
der o assalariado contra a dete
rioração maior do seu salário. 
E mesmo em 1987, que foi um 
ano difícil, não há deterioração 
de salário igual a qualquer um 
dos anos anteriores ao meu go
verno. 

Por outro lado, há um clima 
de liberdade no Pais, a luta pa-' 
ra implantarmos a democra
cia, concluirmos a transição. 
No primeiro ano tivemos elei
ções para os municípios das ca
pitais, municípios de seguran
ça nacional; no segundo ano, 
eleições para deputado, gover
nador, senador. No terceiro 
ano, Assembleia Nacional 
Constituinte, que permanente
mente coloca o Pais, como é 
natural, num debate politico de 
tamanha magnitude. Este ano 
vamos ter, já marcadas, as 
eleições municipais. Enfim, is
to tudo está sendo feito dentro 
de um clima de liberdade, de 
um clima de paz, e sobretudo, 
num clima em que ninguém po
de dizer que não teve o direito 
ou foi restrito o seu direito de 
opinar, de discutir e de partici
par. A sociedade brasileira ho
je participa. 

Eu talvez tenha falado um 
pouco mais do que devia, numa 
simples e tão honrosa audiên
cia. Mas é que eu sei, porque eu 
conheci a região dos senhores. 
Eu sei a responsabilidade dos 
senhores. Eu sei o que os se
nhores representam para o 
Brasil. 

Então o presidente do Brasil 
tem o dever de procurar pres
tar contas quando tem a opor
tunidade de receber tão signifi
cativas lideranças do seu Pais. 

Mais uma vez eu agradeço a 
todos, agradeço mais uma vez 
ao deputado João Cunha, que 
tem prestado relevantes servi
ços ao Pais e vai prestar ainda 
a gentileza de ser o promotor 
desta nossa reunião. 

E quero terminá-la com o vo
to da mesma fé que eu sempre 
tenho demonstrado no Brasil: 
Nós não devemos ter pessimis
mo. Devemos ter a coragem de 
enfrentar problemas. A cora
gem que tiveram os pioneiros 
que fizeram Mogiana. Porque 
a história do homem é a histó
ria da coragem. 

Muito Obrigado." 


