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CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 
(fííÀy/. "IA UU1. mmímL 

Para Sarney, ações dos 
especuladores geram os 
boatos de crise 

0 presidente José Sarney 
afirmou hoje, durante seu 
programa semanal "Con
versa ao pé do rádio", que 
a onda de boatos sobre a i 
crise econômica é resulta
do da ação de especulado
res desonestos e ambicio
sos que, através de infor
mações falsas, causam o 
aumento dos preços, do dó
lar e do ouro. Segundo Sar- | 
ney, não é o clima de elei
ção que justifica esses au- I 
mentos: "eleição não é cri- I 
se, é normalidade", disse. 

A seguir, a integra do dis
curso do presidente: j 

"Brasileiras e brasileiros, ! 
bom-dia. Aqui vos fala o presi
dente José Sarney .nesta sexta- j 
feira, 6 de outubro de 1989, em 
mais uma "Conversa ao pé do 
rádio". Desejo, infelizmente, 
abordar mais uma vez o assun
to que se refere às tentativas 
de desestabilização do País, 
através dessa onda de boatos 
sobre a política econômica. São 
grupos interessados no caos, 
que permanentemente* repe
tem a mesma técnica. Quantas 
vezes aqui tenho falado e repe
tido o que se faz nesse setor e o 
que isso significa de danos pa
ra o nosso País. 

Estamos assim, mais uma 
vez, sofrendo o efeito da ação 
de especuladores desonestos e 
ambiciosos que criam, eles 
mesmos, informações falsas e 
em seguida usam essas infor
mações para justificar aumen
tos absurdos de preços, de dó
lar e de ouro. Estas altas são ri
gorosamente artificiais. Os nú
meros macroeconômicos mos
tram que não se justifica, de 
nenhuma maneira, esta alta 
que está havendo e que é fruto 
da especulação. Por exemplo, 
em dois meses a inflação subiu 
— somados esses dois meses — 
cerca de 75%. Os salários tam
bém foram corrigidos da mes
ma maneira. 

Agora, comparamos esta in
flação, que é altíssima, com os 
aumentos de preços de alguns 
produtos. Por exemplo, a pasta 
de dentes aumentou 593%, 
equanto a inflação, como eu 
disse, foi de 75%; a palha de 
aço, 215%; o sabão de pedra 
456%. Tudo, muito acima da in
flação nesses dois meses. Nada 
justifica esses aumentos senão 
a especulação e esse clima que 
querem criar de desestabiliza
ção da economia do País. Uns 
alegam que é por causa da elei
ção. Não. Não há nenhum moti
vo. A campanha eleitoral 
transcorre sob abs.luta nor
malidade e total liberdade, 
com a garantia de que o vence
dor tomará posse e o governo 
governará sem problemas, 
com o necessário respaldo da 
maioria absoluta da nação. E 
mais, seja quem for, o futuro 
presidente não sofrerá qual
quer dificuldade para receber 
o governo com as informações 
e meios necessários à implan
tação, de acordo com a lei e a 
Constituição. 

Portanto, não se pode alegar 
crise política. Eleição não é 
crise, é normalidade. E a maio
ria da população, apontada nas 
pesquisas por longa margem, 
por quase unanimidade, se ma
nifesta pelo regime da livre 
empresa, da liberdade econô
mica. Nada, portanto, há a te
mer. Todos são testemunhas de 
que dediquei todo o governo a 
montar essa transição, a criar 
no Brasil um clima de certeza 
democrática, de fé na lei, de 
garantia das liberdades, e não 
será agora, na minha sucessão, 
que os especuladores vão 
ameaçar com uma falsa crise 
econômica. 

Quero insistir: a crise é fal
sa, é criada, é imposta e não se 

I justifica. Na quarta-feira, nós, 
por exemplo* ouvimos o presi-

j dente da Federação do Comér
cio de São Paulo, portanto uma 

j ! voz insuspeita, denunciar as ta
xas de juros cobradas pela in
dústria nas vendas a prazo. Es
ses juros aumentaram de um 
dia para outro, para 55% ao 
mês, muito acima das proje
ções mais especulativas. O go
verno, porém, como eu disse, 
não vai se abalar. Não altera
remos nossa linha de compor 
tamento e garantiremos a nor 
malidade. 

As brasileiras e brasileiros 
que me ouvem sabem quantas 
vezes eu tenho dito que o Brasil 
atravessará crises. E quantas 

', vezes eles anunciarem que a 
crise está chegando e, essa cri
se, realmente de desestabiliza 
ção do País, não chega nem 
chegará. 

Agora, outro assunto. A nos 
sa Constituição completou on 
tem, dia 5, um ano de vida. Eu 
considero que para julgar a 
Constituição, um ano é muito 
pouco, porque é indiscutivel 
que ela contém grandes avan
ços na parte dos direitos so
ciais, na parte dos direitos indi
viduais e em muitos outros 
capítulos. Mas a Constituição 
precisa de muitas leis comple-
mentares. 

Eu quero dizer, com a expe
riência que eu tenho, que neste 
ano a prática tem demonstrado 
muitas dificuldades, quase que 
intransponíveis, para manter a 

governabilidade do Pais com a 
constituição tendo um sistema 
de governo híbrido e, às vezes, 
até indefinido. Eu acho que, 
agora, nós devemos ter racio
nalidade. Passou o tempo da 
paixão ao discutir-se o texto 
constitucional, e, para que as 
nossa Constituição possa me
lhorar, todos devemos, juntos, 
t e r a c o n s c i ê n c i a de 
aperfeiçoá-la para que os seus 
grandes objetivos sejam atin
gidos. E a melhor maneira que 
temos, para comemorar, por
tanto, um ano da Constituição, 
para enaltecer a Constituição, 
é procurar que ela alcance seus 
objetivos de construir a liber
dade, a democracia e institui
ções que possam funcioanr in
dependente dos homens e ba
seadas na lei. 

Agora, desejo dar uma pala-
vra ao Banco do Brasil, espe-
cialmente aos funcionários do 
Banco do Brasil, para dizer que , j 
essa instituição centenária, i \ 
que é uma tradição em nosso í j 
País, merece, da parte do go- ; 
verno e da parte de toda a na- , 
ção.o respeito e ao mesmo tem- ^ i 
po,o desejo de que ela sempre 
tenha estabilidade e prosperi
dade. Eu quero apenas dar al
guns dados que mostram o 
quanto o Banco do Brasil, du
rante o meu governo, alcançou 
de aumento nas suas opera
ções. Por exemplo, quando eu v 
assumi, o Banco do Brasil ti- : 
nha a justa reclamação de que 
não podia concorrer com os ou
tros bancos que eram conglo
merados financeiros, quando o 
Banco do Brasil apenas se res
tringia a operações limitadas. 
E que isso tinha determinado a 
queda da participação do Ban
co do Brasil no conjunto da vi
da econômica do País. Pois 
bem, eu achei que essa reivin
dicação era justa e demos ao 
Banco do Brasil condições de 
ter sua distribuidora de títulos 
e valores, a sua corretora de 
seguros e administradora de 
bens, a sua financeira, a sua 
firma de "leasing", a sua ad
ministradora de cartão de cré
dito, o seu banco de investi
mento. Criamos novos produ
tos, como o fundo mútuo de in
vestimento, poupança ouro, 
poupança verde, fundo ouro de 
renda fixa, fundo ao portador, 
enfim, o Banco do Brasil pas
sou a ter os seus instrumentos, 
todos competitivos com os seus 
concorrentes. 

O resultado disso é que nós ti- ' 
vemos um crescimento real do 
Banco do Brasil durante o 
período do meu governo de 
230% nas suas aplicações to
tais. Tivemos um crescimento 
real nos empréstimos de 509%. 
No custeio agrícola, tivemos 
um crescimento de 126%, inclu
sive no que diz respeito ao cres
cimento pecuário. E, nas cap
tações totais, um crescimento 
real de 287%. Naquilo que diz a 
participação do Banco do Bra
sil dentro do conjunto da área 
financeira, quando eu assumi, 
a presença do Banco do Brasil 
era de 11%. Ela vinha decain
do, pois bem, agora ela já está 
em 18,5%. Quando eu assumi, 
também o Banco do Brasil ti
nha 3.373 agências. Hoje tem 
4.100 agências. Ele tinha 

117.498 funcionários e hoje tem 
135.425 empregados. Isto mos
tra o crescimento do banco, o 
dinamismo do banco e o desejo 
que todos nós temos de que o 
Banco do Brasil cada vez mais 
se consolide, se fortifique, para 
servir ao Pais como ele tem 
servido ao longo da nossa histó
ria, não só em termos mate
riais como recursos humanos, 
uma vez que os funcionários do 
Banco do Brasil têm consti
tuído sempre uma grande fonte 
de pessoal para todas as outras 
atividades mais altas das fun
ções públicas. , 

Portanto, essa palavra, ê 
uma palavra que o presidente • 
desejaria dar mais uma vez. 
Muitas oportunidades tenho ti
do, em que tenho feito a mesm a 
declaraççao sobre o que eu 
penso do Banco do Brasil, da 
sua importante função dentro 
do contexto da economia de 
nosso Pais. 

Finalmente,, eu quero dizer 
às brasileiras e brasileiros, que 
há alguns dias tive a oportuni
dade de reunir-me com milha
res de evangélicos para fazer
mos um culto de agradecimen
to a Deus pela supersafra que 
acabamos de anunciar, de cer- , 
ca de 71 milhões de toneladas 
de grãos. Em três anos, a pro
dução agrícola brasileira crês-

\ ceu em 40%, o que não aconte- '" 
i ceu, nunca, em nenhum P ais. A 
\ capacidade de armazenagem 
1 de grãos aumentou, no meu go-
i verno, de 15 milhões de to nela -
1 das. Também eu devo lembrar 

que, naquele culto, fiquei feliz 
' quando vi, de um dos partici-
; pantes, de que um País, que ti-
i nha um presidente que vinha 

agradecer a Deus juntamente 
com as brasileiras e brasilei
ros, pela grande safra que esta
va colhendo, era um Pais que 
tinha fé e que, portanto, podia 

| acreditar no seu futuro. E com 
I esta palavra de fé e de esperan-
! ça e de certeza no futuro que eu 
I termino este programa dese-
i jando bom-dia a todos vocês, 
; muito obrigado." 


