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Nacional 
CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 

Tancredo e Tiradentes 
são heróis, diz £arnej 
no seu programa 

O presidente José Sar
ney, em seu programa ra
diofónico "Conversa ao pé 
do rádio", disse na última 
sexta-feira que as mudan
ças de rumo que foram fei
tas no Plano Verão servi
rão para evitar o "desmo
ronamento económico" do 
País. O discurso do presi
dente coincidiu com as co
memorações da morte de. 
Tiradentes, a quem Sarney 
comparou com a figura de 
Tancredo Neves. "Eles 
souberam acreditar no fu- j 
turo", disse Sarney. A se-
guir a íntegra do discurso ! 
do presidente: ; 

Brasileiras e brasileiros, , 
bom dia. Aqui vos fala o presi- ; 
dente José Sarney. Esta é mais ! 

lima Conversa ao Pé do Rádio 
que faço todas as sextas-feira, 
hoje, dia 21 de abril de 1989, 
num diálogo permanente com o 
povo brasileiro. É o presidente 
prestando contas, explicando, 
conversando. Hoje, é uma data 
muito significativa. 21 de abril, 
dia da Inconfidência Mineira, 
dia de Tiradentes. E hoje, 1989, 
esta data comemora 200 anos 
em que aqueles heróis, santos e 
"visionários, pensaram na inde
pendência do nosso país, inde
pendência que veio, chegou e é, 
hoje, a grande pátria brasilei
ra. 

Reverencio com emoção, co
mo presidente, em nome do 
País inteiro, os heróis da liber
dade. Eles souberam acreditar 
no futuro. Eles não ficaram la
mentando as dificuldades e as 
amarras da colónia, eles olha
ram os séculos, sobreviveram 
e venceram. Eles hoje são está
tuas, são faróis, são exemplos, 
são nossas divindades cívicas. 
Hoje também, eu desejo lem
brar os quatro anos da morte 
de Tancredo Neves. Quando to
dos, já agora, silenciam o seu 
nome, eu não deixa em nenhum 
instante a sua figura histórica 
e afirmar que, sem ele, que a 
história preparou para a tran
sição, nós não seríamos o país 
que somos na virada da nossa 
história. 

Eu confesso que tenho a 
consciência tranquila porque 
cumpri todos os compromissos 
de Tancredo Neves. Tancredo 
nunca foi um sectário. O seu le
gado, que ele sempre pregava, 
foi o da conciliação. Em nome 
da conciliação ele construiu a 
travessia. Hoje, procuram es
quecer o seu pensamento, a sua 
doutrina, a sua conduta, mas 
foi ela que sedimentou o cami
nho, a estrada que nós estamos 
atravessando. Tancredo Neves 
ficará assim incorporado como 
ficou o dia da sua morte: a his
tória das liberdades no País. 

, . Seu sonho continua a ser o nos
so sonho, como foi o sonho dos 
inconfidentes. Sua imagem e 
seu exemplo, a nossa determi
nação. Reverenciamos, por
tanto, também a sua memória, 
numa peregrinação ao santuá
rio de São João Del Rei, invo
cando a sua vida, o seu sa-

. crifícioe a sua presença. 

Brasileiras e brasileiros, Hã" i 
dois dias fizemos, como era i 
nossa programação, modifica- ! 
çpes no chamado Plano Verão. ' 
O balanço desses 90 dias nos diz 
que afastamos a hiperinflação. i 
Conseguimos taxas significati- ( 
vãmente mais baixas do que as i 
alcançadas na véspera do Pla
no Cruzado. Baixamos de 40 
para 6% a inflação. Ê uma 
grande conquista. Não somen- !; 
te afastamos o perigo do des-
moronamento económico como | 
também do desmoramento ins
titucional. Nesta segunda fase, 
portanto, vamos tentar levar a ; 
economia de forma gradual e 11 
adequada àsleis de mercado. I, 

Na área salarial vamos cor- j 
rigir as perdas e os trabalhado- 1 
res terão um reajuste máximo, ! 
em abril, de 15,̂ 88% em seu sa
lário. Estamos visando,- com 
essa politica, que tem sido a 
política constante do meu go
verno, preservar o salário real 
do trabalhador. O mesmo crité
rio será adotado em relação 
aos funcionários públicos. Na 
área dos preços, o congelamen
to está mantido. Os reajustes 
serão feitos somente com auto
rização do ministro da Fazen
da e não podem ser executados 
senão com a periodicidade de 
90 dias, sem exceder a varia
ção acumulada do índice dos 
preços ao consumidor, desde a 
última revisão. A política mo
netária continuará a ser exer
cida com absoluta austeridade 
com a prática de juros reais po
sitivos e, na área fiscal, será 
mantido rigoroso controle de' 
gastos, com o governo gastan
do somente o que for arrecada
do. 

Vamos, por outro lado, per
seguir o objetivo de estabilizar 
a economia. E esta é uma tare
fa muito árdua. A inflação, co
mo eu tenho dito, é muito difícil 
de combater, muito difícil mes-

mmmmmmimimmmmm** 

mo. Minha tarefa é árdua, mi
nha tarefa é gigantesca. Eu te
nho que, ao mesmo tempo, ten
tar estabilizar a economia, de
fender o interesse público, este 
que não é visualizado pelo con
flito, a guerra, podemos dizer, 
distributivista entre o capital e 
0 trabalho. A função do presi
dente é harmonizar estes con
flitos. Todos procuram tirar 
vantagens, todos querem ser 
generosos e o presidente tem 
de defender o interesse da Na
ção. 

Eu tive a coragem de tomar 
• atitudes de vetar, sempre dizer 

não quando era necessário di
zer, resistir. Não pelo desejo e 
a vontade de negar, não é do 
meu temperamento, mas pelo 
interesse coletivo. Por três ve
zes eu decretei políticas mone
tárias, por três vezes enfrentei 
e modifiquei a economia e es
tou sempre tentando. Isto não é 
fácil. Nunca ninguém fez neste 

' país. Mas fiz tudo isto, para 
quê? Para encontrar o cami- j 

: nho e para melhorar. Infeliz-
' mente não tive o apoio necessá- ( | 

rio para enfrentar os inimigos ; j 
, da estabilidade económica. Ti- ! 
! vemos pela frente á resistência > í 
j | de muitos maus. empresários j 
1 com acordos de preços, de \ 
I maus trabalhadores engajados ( 

em processos políticos, com \ 
\\ greves, violências, motivações ; 
í políticas e resistências de toda ' 
1 ordem que barraram o nosso / \ 
' caminho. Mas nunca nos inti- j 
I midaram, Nunca diminuíram "f 1 

a nossa vontade. Porque sem
pre temos a determinação de ir 
em frente porque nós acredita-

I mos no Brasil. ' I 
Brasileiras e brasileiros, ou-'. 

tro assunto. Tivemos nesta se-
; mana o dia do índio. Eu recebi >•_ j 

uma figura'que é, hoje, repre-: 
sentativa do movimento indi
genista no Brasil, que é o David 
Yanomani. Disse-lhe, que os • 
índios do Brasil são brasileiros, 
brasileiros antes de nós e que 
todos nós estávamos na mesma 
canoa, índios, brancos e pretos, „ 
crianças, mulheres, de todas 
as religiões, de todas as cren
ças, porque todos nós que esta-t 

mos no Brasil somos o mesmo 
povo. Se a canoa nacional fossek 

áo fundo ou jogasse todos nós 
sofreríamos a mesma coisa 
qualquer que fosse a sua condi
ção, rico-ou pobre. Porque o, 
Brasil é nosso, é de todos nós.' 
Temos problemas, mas deve
mos resolvê-los, devemos 
vencê-los. E o índio ê, para nós, 
uma fonte de inspiração na na- • 
cionalidade. Ele é a nossa raiz.t 
Temos o dever de fazer tudo 
por ele, preservar seu territó
rio, que é o nosso território.? 
Sua morada, sua floresta, sua; 
condição de vida, seus rios, suaf 

fauna, sua flora que é a nossa' 
fauna, a nossa flora o nosso rio. 
E reconhecemos que existem? 
maus brasileiros que estão de
predando, na febre da riqueza,, 
do egoísmo, prejudicando o. 
País, o índio, o seringueiro, o 
habitante sofredor do interior 
do Brasil que trabalha com a 
terra. 

"Mas não é só o governo que 
tem de enfrentá-los. Somos to
dos nós, porque o Brasil é mui
to grande e todos somos res
ponsáveis. Vamos dizer não ao 
mercúrio, à poluição dos rios, à 
invasão das reservas indíge
nas, à extinção das espécies, à 
liquidação dos parques, às 
queimadas. O Brasil tem que 
ser defendido por nós. Nós nãc 
podemos admitir que estran-" 
geiros venham nos dar lições, 
porque nós brasileiros é que so
mos responsáveis pela defesa 
das nossas riquezas. 

Outro assunto que desejo tra
tar e que tem me preocupado 
muito estes últimos tempos é o 
problema da violência. Nós não 
podemos nos conformar com a 
violência que estamos presen- ; 
ciando no Brasil. Não é 
possível que se mate mais no » 
Rio de Janeiro do que na guer- * 
ra civil, lamentável, cruel e in- . 
justa do Líbano, este Líbano 
tão sofredor que tem no Brasil 
tantos descendentes de libane- " 
ses que, conosco, sofrem as ce
nas diárias que se presenciam 
sobre o que ocorre naquele país ; 
que era um exemplo de paz e 
tranquilidade. Não é possível 
que a violência continue inva
dindo o país, o Brasil, que se 
continue com a ocupação de fá- Í 
bricas, de greves predatórias 
prejudicando o povo, destrui
ção de escolas. Queimar esco-

| las. Isso não pode continuar. 
1 Combater este tipo de política 

deve ser a nossa posição. Por-
que gente que faz isso, quer li-
quidar o Brasil, quer liquidar ' 
as nossas instituições. Nós 
construímos o estado de direi
to. Portanto devemos respeitar 
a lei. A nova Constituição não 
foi feita para implantar a pró
pria democracia. Não podemos 

1 ver, sem protesto, a insensibili
dade apática dos que não se 
chocam, toleram e noticiam es
tes fatos sem abjurá-los e 
condená-los. Bom dia e. muito 
obrigado a todas as brasileiras 
e brasileiros. 


