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CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 

"Semana será decfsjva 
para corrigir distorções 
e retomar crescimento" 

Em sua Conversa ao Pé 
do Rádio da sexta-feira, o 
presidente José Sarney de-
finiu-a semana que se inicia 
como "uma importante se
mana, decisiva para o nos
so país. Vamos corrigir as 
distorções económicas e 
buscar condições para 
c re sce r " . Sarney, que 
anunciou a nomeação de 
Dorpthea Werneck para o 
Ministério do Trabalho co
mo um passo importante 
para o sucesso do Plano Ve
rão, disse que está estudan
do £ reestudando as medi
das económicas "num ten
so trabalho". 

O pacto social mereceu 
apenas um parágrafo do 
discurso de Sarney. O pre
sidente anunciou seu dese
jo de "prestigiar o pacto", 
para que ele possa "fiscali
zar e acompanhar" as me
didas do Plano Verão. 

Ã seguir, a íntegra do • 
pronunciamento: 

Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. Aqui, mais uma vez, 
estou nesta manhã para nossa 
conversa ao pé do rádio de to
das-as sextas-feiras, hoje, 13 de 
janeiro de 1989. Começo afir
mando aquilo que todos vocês 
sabem: sou um otimista que 
não se abate e acho que são ex
celentes as nossas perspecti
vas para 1989. 

Deveremos adotar, em bre
ve, rtiedidas que obtenham êxi
to no' combate à inflação. Estes 
dias, passamos em tenso traba
lho. Reunidos com a equipe do 
governo, revisando todos os as
suntos que se referem a essa 
matéria, examinando e cuida
dosamente reexaminando to
dos os aspectos e implicações 
das novas decisões, de modo a 
tomá-las com segurança e as
segurar prevenção contra 
possíveis riscos ou erros. 

E, nosso desejo prestigiar o 
pacto social de modo que ele • 
seja um instrumento importan
te para a estabilização da eco
nomia e assim ele possa fiscali
zar e acompanhar o programa, 
opinar para corrigir distorções 
e assim, participando ativa-
mente, integrar comunidade e, 
por %seu intermédio, participar 
das decisões. 

Ontem mesmo nomeei o novo 
titular para o Ministério do 
Trabalho, cujo cargo se encon
trava vago com a saída do mi
nistro Almir Pazzianotto, que 
foi para o Tribunal Superior do 
Trabalho. Quero dizer que o no
vo titular se trata de uma mu
lher, especialista em assuntos 
trabalhistas, com longa vivên
cia ha política de preços e salá
rios, que vinha comandando a 
equipe técnica do pacto social. 
E 'a doutora Dorothea Wer
neck, que colabora com efi-
ciente assessoria com o meu 
governo desde o seu princípio. 
Assim, estou prestigiando o ta
lento feminino e, ao mesmo 
tenfpo, o pacto social, organis
mo que já prestou tão bons ser
viços ao País e que pode muito 
ajudar na solução dos conflitos 
sociais. 

O Ministério do Trabalho 
tem uma grande função a de
sempenhar nesta nova etapa 
de nossa história, com a predo
minância dos assuntos sociais, 
a, modernização das relações 
trabalhistas e o novo modelo 
constitucional, inaugurado pe
la Constituinte. 

-O Brasil, como sempre tenho 
dito, é um país que tem gran
des potencialidades e é um país 
surpreendente. Quando todos 
os derrotistas apontavam que o 
anoí de 1988 tinha sido um ano 
ruim, péssimo, eis que o Brasil 
surpreende. Pois bem, foi nes
se ano que o nosso país passou 
do oitavo para o sétimo lugar, 

como a sétima economia indus
trial do Ocidente. 

Não é segredo para ninguém 
que temos uma faixa da econo
mia invisível, bem significati
va e, mesmo sem computá-la, o 
nosso crescimento foi possiti-
vo. Não regredimos, arruma
mos a casa, reduzimos o déficit 
publico e o desemprego baixou. 

O dinamismo da economia se 
manifesta cada vez mais no vi
gor do nosso comércio exporta
dor. Nossas contas externas 
voltaram à normalidade. Atra
vessamos todos os problemas 
institucionais e cumprimos im
pecável cronograma de restau
ração da democracia, recrian
do as instituições, dando um 
clima de liberdade que o País 
jamais desfrutou. 

Para terminar, quero comu
nicar aos nossos aposentados 
que o Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, em 
acordo com os bancos, estabe
leceu, agora, que cada agência 
do País deverá também parti
cipar do programa de paga
mento aos pensionistas e que, 
em cada agência, eles coloca
rão um funcionário somente 
encarregado de atender aos 
nossos aposentados. Com isso, 
nós estamos acabando com as 
terríveis filas que tanto amar
guravam os nossos velhinhos. 

Quero também, neste final, 
dizer que vou receber hoje uma 
comissão de senadores e depu
tados americanos que estão in
teressados no problema ecoló
gico. Como todos sabem, já te
nho falado muitas vezes aqui 
neste programa sobre este as
sunto. Esta é uma das minhas 
grandes preocupações. Sou pio
neiro na luta ecológica no País. 

Desde 1972, portanto há de- ; 
zesseis anos, quando houve a I 
conferência de Estocolmo so
bre o assunto, levantei o pro
blema no Senado da República, 
em longo discurso, lembrando 
que o homem estava destruin
do o planeta e criando, com 
práticas predatórias, uma an-
tiexistência e que o Brasil não 
podia seguir o exemplo dos 
países desenvolvidos, e hoje in
dustrializados, que fizeram um 
crescimento sem nenhuma 
preocupação com a natureza. 

Nós, no Brasil, temos as 
maiores florestas tropicais 
úmidas do mundo e aceitamos 
a colaboração internacional. 
Eu mesmo já autorizei dezenas 
de missões científicas que es
tão estudando problemas rela
tivos à Amazónia. Eu criei o 
programa Nossa Natureza des
tinado à preservação do meio 
ambiente e considero que a 
Amazónia é uma riqueza, um 
património que o Brasil tem 
que defender. E, para isso, nós 
devemos p r e s e r v á - l a , 
conservá-la. Porque a Amazó
nia é para o Brasil uma riqueza 
singular, que nenhuma região 
do mundo tem. Portanto, va
mos préservá-la para que este 
País tenha a apresentar ao 
mundo mais esta grande singu
laridade. 

Também, preocupado com 
este problema, estabeleci que 
todo o projeto a ser feito deve 
ter uma parte dos seus recur
sos destinada a corrigir os im
pactos sobre a ecologia, e que, 
portanto, fazendo parte de 
quaisquer obras, está a preocu
pação do meio ambiente. Te
nho criado muitos parques na
cionais e, ao mesmo tempo, 
criado grandes reservas 
indígenas. 

Para terminar, quero dizer 
às brasileiras e brasileiros que 
a próxima semana será uma 
importante semana, decisiva 
para ao nosso País. Vamos cor-
rigir as distorções económicas 
e buscar condições para cres
cer e para a felicidade do nosso 
povo. Como sempre, estou lu
tando, trabalhando e pedindo a 
Deus para protegr o Brasil e 
inspirar nossas decisões. 
' Bom dia e muito obrigado. 


