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0 governo federal vai ini
ciar um combate à corrup
ção em todas as suas for
mas,, desde os funcionários 
públicos fantasmas até "a-

> queles que não desejam 
ajudar o Brasil em momen
to como este". O mutirão 
nacional contra a corrup
ção, incluindo a especula
ção e um segundo mutirão 
contra pobreza — que deve-

j rá ser anunciado nos próxi-
1 mos dias — foram divulga-
J dos pelo presidente José 

Sarney, em seu programa 
"Conversa ao Pé do Rá
dio", transmitido na última 
sexta-feira por uma cadeia 
nacional de rádio. 

Segundo o secretário de 
imprensa, Frota Neto, no 
mutirão contra a corrup
ção o presidente Sarney 
quer recuperar o "conceito 
de cidadania", e quer, ain
da, que a administração 
pública "responda aos an
seios da sociedade". (Eis a 
íntegra da fala de Sarney: 

Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. 

Aqui estou, mais uma vez, 
para esta conversa ao pé do rá
dio, neste dia 29 de maio de 

Í 1987. E o presidente José Sar
ney conversando com todas ás 
brasileiras e brasileiros. 

Vamos avançando o nosso 
ano de 1987, chegando ao fim de 

I maio, neste que tem sido um 
ano difícil e de muitos desafipí. 

} Mas a história do homem é 
í sempre uma história, como eu 
/ tenho dito, de coragem è de 
i atravessar dificuldades. Agora 
( mesmo, estou tendo uma 
; noticia de que está havendo um 
! começo de seca no Nordeste. 
', Este meu Nordeste tão sofrido 
i e tão castigado, de um povo tão 
; trabalhador e de um povo'tão 
i humano. Mas eu já dei ao go-
' verno um sinal de alerta para 

atendermos a toda região: E 
vamos começar por termos já 
na próxima semana 5 minis
tros na cidade de Patos e na ci
dade de Sousa, na Paraíba, pa
ra examinar a situação. Tam
bém tendo tido notícias do Rio 
Grande do Norte e do Ceará, 
com o agravamento do proble
ma em muitas cidades do inte
rior. Eu também determinei ao 

ministro do Interior que, atra
vés da Sudene e de todos os ór
gãos que atuam na área, prin
cipalmente o DNOCS, se ante
cipem aos males-da seca para 
minorar as consequências. Não 
devemos deixar, como das ou
tras vezes, que as coisas se 
agravem, para depois então o 
governo entrar em socorro. É 
melhor começar logo e assistir 
o homem nordestino da melhor 
maneira possível. A minha so
lidariedade portanto, ao povo 
nordestino, neste instante. 

Agora, um outro assunto: na 
quarta-feira, eú fiz uma visita 
ao Uruguai. Estive em Monte-. 
vidéu, para um encontro com o 
presidente Alfonsfn, da Argen-

' tina, e com o presidente Júlio 
Sanguinetti, do Uruguai. Como 

; todos sabem, Argentina, Uru
guai e Brasil estabeleceram 
mecanismos para um acordo 
de cooperação, de modo a au
mentar o nosso comércio, o 
nosso intercâmbio e cada vez 
mais a amizade que une os nos
sos povos. Nós somos regimes 
democrátivos e enfrentamos 
dificuldades económicas e 
politicas e estamos procurando 
superar essas dificuldades sem 

• sacrificar a liberdade e sem in
terromper o seu desenvolvi
mento. Foi uma troca de expe
riências, uma conversa franca 
entre os presidentes de três 
grandes países aqui da Améri-

. ca Latina. Eu aproveitei a mi
nha estada em Montevideu pa
ra conceder uma entrevista 
aos jornalistas brasieliros. 

. Abordei vários temas, mas um 
sobretudo' devo comunicar às 
brasileiras e brasileiros: é que 
dentro de trinta dias nós come
çaremos a. negociar com os 
nossos credores internacionais 
o problema da divida externa. 
Mas isso só ocorrerá depois de 

; lançado um programa de ajus
te interno da nossa economia, 
que está em elaboração." 

, • Por outro lado, eu recomen
dei a todo o governo uma mobi-

• lizáção geral para aumentar a 
produtividade das ações admi
nistrativas; isto é, o governo 
deve tirar todo o proveito da 
administração para que possa 

• render mais em benefício do 
povo. Precisamos trabalhar 

. muito para equilibrar as per-
; das da crise económica. Preci-
: sàmos evitar o desperdício, 

poupar, e combater a corrup-
, ção, que é uma erva daninha 
que corrói as melhores bases 
morais da nação brasileira. 

- Na entrevista que concedi 
em. Montevideu, tive oportuni
dade de ressaltar que o nosso 
governo tem consciência limpa 
e, portanto, todas as vezes em 
que ocorrerem denúncias ou ti
vermos conhecimento de des
vios ou baixas práticas admi
nistrativas, mandaremos apu
rar tudo, doa em quem doer e 
bate em quem bater. Eu tive 
até oportunidade de repetir um 
provérbio nosso, af do Nordes
te, que diz: "faremos tudo até 
onde o vento levar o cisco". 

Por outro lado, é preciso não 
só maior vigilância não só da 
União, como dos Estados e Mu
nicípios para aqueles que rece
bem dinheiro do povo e por to
dos os meios procuram enga
nar os controles do Estado, e 
não trabalham e não produ
zem, e ainda desejam receber 
do erário público. Até temos li
do noticias, muitas noticias dos 
novos governadores com a dis
pensa daqueles chamados 
funcionários-fantasmas. E pre
ciso ao fazer um mutirão nacio
nal, portanto, contra a corrup
ção em todas as suas manifes
tações, contra a especulação, 
contra aqueles que não dese
jam ajudar o Brasil em mo
mentos como este. 

Também desejo anunciar 
que na próxima semana come
çaremos as primeiras ações 
para um mutirão contra a po
breza, programa governamen
tal que vai assistir o povo mais 
pobre, protegendo um pouco 
dos efeitos maléficos da infla
ção alta.. 
. De minha parte, para termi

nar, desejo, enviar, a todas as 
brasileiras e brasileiros, mi
nha palavra de confiança na 
superação dos nossos proble
mas. Eu continuo a ser um oti-
mista realista. Continuo cui
dando, trabalhando e me esfor
çando. 

No principio desta semana, 
eu recebi a bancada evangélica 
na Constituinte, essa bancada 
formada de homens de tanta 
força espiritual e eles me disse
ram que, por sua iniciativa, ti
nham colocado a Bíblia na me
sa da Assembleia Nacional 
Constituinte e que, logo que ela 

foi colocada, eles abriram a 
Bíblia, e a página que foi'dada ' 
para ser lida foi uma página do 
Livro do Êxodo. E o livro em : que Moisés conta a salda dopo- ' 
vo de Deus do Egito e a ida pa- ' 
ra a Terra da Promissão. 

Eu então disse a eles: 
' "Esse é um sinal, é uma 
mensagem que Deus está man
dando aos constituintes". Por
que no livro do Êxodo se conta 
que Moisés mandou uns espias, 
uns homens, saberem como 
eles podiam entrar na Terra da 
Promissão. Esses espias volta
ram e disseram que tinham 
muitas dificuldades e que o po
vo, portanto, não devia ir. É o 
povo de Moisés esperou qua
renta anos para entrar na Ter-

; ra da Promissão, justamente . 
por causa desses pessimistas. 
Então eu disse aos deputados: 
"Olhem, essa é uma mensa
gem aos constituintes. Os pes
simistas atrasaram quarenta 
anos a entrada do povo de Deus 
na Terra da Promissão. Nós 
não vamos atrasar o Brasil e o 
seu progresso sendo pèssimis- ' 
tas. Nós somos povo de Deus e, 

• portanto, vamos vencer''. 
; Muito obrigado e bom dia. ,.: 
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