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CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 
, . GAZETA MERCANTIL 

ParrSarne^) políticas :::
: 

fiscal e monetária •-
estão sob controle* ? *60 W 

O presidente José Sarney 
disse ontem no seu progra
ma "Conversa ao Pé do Rá
dio" que o perigo da hipe-
rinflação, apesar de "tio 
desejada por aqueles que 
não pensam no Brasil", es
tá afastado. Ele afirmou 
que o próximo presidente, 
a ser eleito no dia 15 de no
vembro, "receberá o País 
em ordem". Referindo-se 
aos financiamentos para 
construção, Sarney escla
receu que a Caixa Econô
mica voltou a liberar re
cursos para essa atividade, 
sendo que apenas na última 
semana foram aprovados 
366 novos contratos, no va
lor de NCz$ 450 milhões. 

O presidente enfatizou 
ainda sua preocupação 
com a formação técnica e 
científica dos profissionais 
brasileiros. Ele disse que 
aumentou o número de bol
sistas do País no exterior, 
sendo que desde 1985 
(quando assumiu) até ago
ra já foram concedidas 
98 mil bolsas de estudo. O 
valor delas também foi ele
vado, explicou. Por último, 
o presidente lamentou a 
morte do cantor Luiz Gon
zaga: "Foi um grande dia 
de festa no céu, Luiz che
gou cantando com sua san
fona", 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, 
uma de nossas Conversas ao 
Pé do Rádio, de todas as 
sextas-feiras — hoje, dia 4 de 
agosto de 1989. 

Quero começar com uma boa 
notícia sobre a economia: a 
programação de emissão de 
moeda para o mês de julho era 
de NCzi 800 milhões. Pois bem, 
só emitimos NCzÇ 709 milhões. 
Isso mostra que controlamos a 
política monetária. A política 
fiscal este mês também deu 
uma arrecadação superior. 
Além do mais, temos um exce
lente saldo na balança comer
cial que nos permite garantir a 
normalidade do nosso comér
cio internacional. 

Lembrem-se de que sempre 
tenho dito que a hiperinflação, 
tão desejada e anunciada por 
aqueles que não pensam no 
Brasil, não virá. Os números 
de julho são bons quanto ao 
controle da base monetária, 
que teve o menor crescimento 
mensal^súlümos quinze me
ses: apenas l"!o%-T<rjh¥tr tt-
mos uma economia totalmente 
indexada, os economistas co
meçam a pensar que a inflação 
deve ser medida não pelo nú
mero absoluto e, sim, pela sua 
aceleração. É preciso acompa-
_u.,„ „ ní./Minmia brasiUura etn 

função de sua realidade históri
ca e não por esses padrões, que 
são padrões convencionais. 

Quero dizer também às bra
sileiras e brasileiros que, no 
sentido de manter o governo 
sem nenhuma solução de conti
nuidade e preparar o País para 
receber o novo presidente no 
ano que vem com a casa em or
dem, determinei a realização 
de reuniões setoriais nas áreas 
social e econômica para um ba
lanço do que foi feito, do que es
tá se fazendo e do que iremos 
fazer até o fim do mandato. Na 
próxima semana vou presidir 
as primeiras reuniões. 

Tenho uma boa notícia com \ 
relação à ecologia e à proteção 
do meio ambiente. O diretor do 
Banco Mundial responsável pe
los assuntos do Brasil naquele 
organismo, senhor Asmene 
Schoski, passou 15 dias em nos
so País voando pelo território 
nacional. Ele nos fez um depoi
mento muito importante. Disse 
que a visão que ele tinha do 
Brasil a respeito, no que diz 
respeito ao meio ambiente, era 
inteiramente deformada pelo 
noticiário. Não encontrou as 
queimadas nem a devastação, 
nem comprovou os danos à na
tureza que ouvia lá fora. En
controu um grande esforço de 
preservação. E ele me afirmou 
que nunca, na Europa, nos Es
tados Unidos, viu um projeto 
de exploração mineral que tra
tasse a natureza, que fizesse 
um trabalho de proteção do 
meio ambiente como o.Brasil 
está realizando em Carajás, na 
Amazônia. É um depoimento 
importante e insuspeito. 

Ele elogiou os esforços do go
verno, o programa Nossa Natu
reza e garantiu-me que no re
gresso a Washington irá agili
zar os empréstimos em estudo 
para os projetos ambientais 
em Rondônia e Mato Grosso, 
assim como providenciar a li
beração de recursos destinados 
a fortalecer o Ibama, nosso ór
gão de defesa do meio ambien
te. ! 

Nesta semana, a Caixa Eco
nômica Federal (CEF) voltou 
a financiar a construção de no
vos imóveis. Aprovamos 36£ 
novos contratos, no valor de 
NCz$ 450 milhões, para a cons 

EMPRÉSTIMO — PONTE -
O Banco do Brasil aprovou, ç 
24 de julho último, urri 
empréstimo-ponte de US$ 20t 
milhões à Eletrobrâs, para r&\ 
passe às suas controladas Ele-j 
tronorte, Eletrosul e Compa
nhia Hidrelétrica do Sõo Fran< 
cisco. Estes recursos serõc 
aplicados no pagamento de 
débitos daquelas empresas 
com empreiteiras e fornece
dores. ( 

O empréstimo do Banco do 
Brasil, segundo informou on
tem a este jornal o diretor fi
nanceiro da Eletrobrâs, Luiz | 
Aníbal de Lima Fernandes,! 
funcionará como uma anteci-1 
pação de recursos. Isto por- i 
que o 1° de setembro a eletro
brâs fará uma emissão de de-
bèntures conversíveis em 
ações no valor de US( 400 mi
lhões. O empréstimo será pa
go com debêntures, segundo 
Lima Fernandes. 

trução de 23 mil novas casas. 
Assinamos contratos de finan
ciamento para obras de sanea-" 
mento na Baixada Fluminense, 
no Rio de Janeiro. Graças àsi 
medidas de ajustamento da* 
CEF, espero, de agora em 
diante, anunciar sempre novos 
contratos para a construção deL 
novas casas e superar a meta, 
que estamos propondo até o 
fim do ano. 

Quero dizer também que em 
matéria de formação de pes- . 
soai técnico e recursos huma
nos para operar o grande Bra
sil do século XXI,nós tivemos 
a visão de prepa"rar a gente; 
brasileira para essatarefa. Es
tamos dando cada~vez mais 
bolsas de estudo para treina
mento nos grandes centros in
ternacionais. E aqui eles vêm 
para transmitir Jtm conheci
mentos que receberam. Para 
que o Brasil tenha eonsciência 
desse esforço, basta dizer que" 
nos últimos 34 anos, de 1951 a 
1984, desde quando foi criado ô  * 
Conselho Nacional de Pesqui
sas, foram concedidas 90.408 
bolsas de estudo. Pois bem, só 
meu governo, de 1985 até hoje, -
eu concedi 98.346 bolsas de es
tudo — quase 10 mil a mais do 
que todas as bolsas dadas na, 
história do Brasil, E o valor re
lativo das bolsas subiu também 
de 48% para 92%, dando melho
res condições aos bolsistas. : 

O Brasil precisa da formação 
de pessoal superior, o Brasil 
precisa de formaf e aprimorar 
o conhecimento de seus técni
cos e cientistas, Quando assu
mi o governo, o Brasil conse
guia pouco mais de 13 mil boi- " 
sas de estudo por ano e, hoje, * 
projetamos para 1980 a conces
são de mais de 44 mil bolsas de . 
estudo. Devo também recordar 
que no nosso Programa de Coo
peração com os países mais po- -
bres e também cònTôs países 
nossos vizinhos na América La
tina, temos no Brasil cerca de 
25 mil estudantes de outros 
países com bolsas fornecidas: 
pelo governo brasileiro para 
estudarem aqui ém nossa pá
tria. c c 

Agora também quero dar : 

uma palavra aos^ servidores 
públicos: quero dizer que assi-" 
nei a medida provisória núme^. 
ro 74, que estende aos servido- -
res da União os benefíciosrda 
política salarial, .assegurando-
lhes reajustes de vencimentos 
trimestrais e mais 5%. Tenho^ 
pela classe dos funcionáriosi.-. 
públicos o maior-respeito e o~ 
testemunho pessoal dos esfoC'?: 
ços que fazem todos os servido-, 
res e das injustiças e das mui
tas críticas que recebem. No 
bojo de inconformidades, são, 
freqüentemente os bodes ex- -
piatórios de problemas dos 
quais não são culpados. Os fun--'_ 
cionários públicos merecem o 
estí nv^^^Jàsau^, twbyflâ jegm»» 
preensão, porque sio eles que! 
sustentam a administração pú
blica, onde existem exemplos 
de competência, áe abnegação -* 
e de sacrifícios. Por exemplo, 
agora, na campanha eleitoral, -
eu tenho ouvido^muitas pala
vras injustas a respeito do fun- -
cionalismo público.; i 

Tenho procurada, dentro das * 
dificuldades, da pobreza frari^ 
ciscana a que está reduzida a J 

União, eVitar a perda real de 
salários, e tenho-dado ganhos* 
em face da inflação. Também 
devo recordar que foi no meu 
governo que o funcionalismo 
conquistou, através, da minha 
autorização, o 13? salário. O 
que existe, e isso é verdade, é o 

desnivêlamento entre os diver
sos setores da administração 
pública. E aí, realmente, nós 
temos grandes privilégios e te
mos grandes injustiças. 

Outra notícia: domingo eu 
irei a La Paz para assistir à 
posse do novo presidente da 
Bolívia. É mais um passo i*m-... < 
portante que a democracia dá 
na nossa América Latina. Vou" 
e volto no mesmo^dia, mas le- ; 
varei a nossa palavra de solí- •" 
dariedade e a homenagem d© <̂ 
Brasil ao governo que se iniciai ^ 
Nesta semana tive o prazer de<•, 
ouvir dos embaixadores latino- ^ 
americanos em Brasília pala-," 
vras que muito me sensibiliza; * 
ram. Eles me ofereceram uma ^ 
homenagem, todos QS embai-" 
xadores da América Latina. E \ " 
ressaltaram o papel que o Bra» Z -
sil passou a desempenhar tias * 
nossas relaçõs continentais, , 
desenvolvendo uma política de 
apoio, uma plíticà de mãos da-
idas e de passos largos para a '-
integração econômica. Temos 
que criar o nosso espaço dentro 
da região, sem pretensões he
gemônicas. , L. ~ . 

-4ntes de terminar, este pro
grama,, eu, contudo, devia e dé: 
vo me associar ao pevo brasi-' 
leiro na tristeza qüfrsei que es*-
tá tendo no País pei&jnorte de _ 
Luiz Gonzaga, orgrande Lua, ' 
que foi um cantador, um can
tante de todo o nosso povo, do i 
cancioneiro popular. Ele bus- -
cou nas raízes mais profundas 
de nossa terra, do Nordeste, as. 
fontes mais purasda alma e do „. 
espírito do povo brasileiro. A" 
última vez que estive com Luiz 
Gonzaga, em Juazeiro, quando 
tive a oportunidade de dizer-
lhe com um certo tom de inti
midade: Luiz, eu me lembro do -
seu baião sobre "respeita o Ja
nuário" e você d̂ sia, que devie 
respeitar os oito "baixos do *eu^ ; 
pai. Eu também, como presi
dente da República, como José 
Sarney, eu quero dizer que o 
Brasil respeita Lu» Gonzaga. 
E tive a oportunidade de decla-c 
rar aos jornais, oiitjem, quando 
me perguntaram, sobre a stía-T 
morte, que foi um grande dia" 
de festa no céu. Luiz chegou ~: 
com sua sanfona cantando pà-: 
ra as estrelas. ';~'", 

Finalmente, minha men-sár-v 
gem de otimismo, todos estes -
fatos que hoje focalizei nesta . 
Conversa ao Pé do Itádio stDí 
apenas parte dós; resultados; 
que estamos conseguindo obter: 
através de todas as dificulda
des em um momento de transi
ção tão delicado &tão difícil^ r 
uma inflação tão terrível e íao, 
resistente. Vamoà"'ter, portan
to, a nossa fé mantida. Porque, 
a verdade é que realizamos a 
missão que nos foi confiada-. 0 
Brasil é hoje um País diferen-— 
te, superando todas as dificul-"^ 
dades. E nós sabemos que o cet-

; minho do desenvolvimento é o ' 
i caminho da democracia. Muito: 
s obrigado". 


