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"Crises artificiais 
de abastecimento são 
um ato impatriótico" 

Em seu pronunciamento 
de sexta-feira, o presidente 
José Sarney advertiu que 
qualquer descumprimento 
do Plano Verão será inves
tigado e punido. "Ninguém 
tem privilégio para sone
gar, para fabricar crises 
artificiais no abastecimen
to. São atos impatrióticos 
que não podem ser tolera
dos", disse Sarney. 

A seguir» os principais 
trechos do pronunciamen
to: 

Como eu disse na minha fala 
as brasileiras e aos brasileiros, 
o plano tinha que ser lançado 
no dia 15 de janeiro porque a 
partir do dia 15 de janeiro en
cerrávamos um ciclo para co
meçar outro ciclo. A inflação 
do primeiro mês do cruzado no
vo só será divulgada no fim de 
fevereiro. Será o retrato dos 
números, índices e preços que 
cobrem o período de 15 de ja
neiro a 15 de fevereiro. Então 
teremos a oportunidade de ve
rificar a diferença da inflação 
de janeiro, que era insuportá
vel, com a de fevereiro, a do 
cruzado novo, que deve ser 
bem baixa. Mas hoje vamos fa
zer algumas constatações — 
pouco menos de vinte dias do 
início do plano do cruzado no
vo. Já podemos dizer que o go
verno não está só. A Nação está 
em luta contra a inflação. Ape
sar da resistência de alguns, o 
Congresso Nacional juntou-se 
eom grande participação nesta 
luta, compreendeu a necessi
dade de ação firme que o go
verno tomou em 15 de janeiro. 

Como eu já disse muitas ve
zes, não se trata de aplaudir ou 
de apoiar a governo ou o presi
dente, mas de defender o Bra
sil como um todo, porque esse 
plano é um plano de salvação 
nacional, um plano que não é 
somente um plano económico, 
é um plano políticos, porque se 
destina a evitar que as nossas 
instituições sejam devoradas 
pelo processo hiperinflacioná-
rio, como também se destina a 
criar condições para a retoma
da do desenvolvimento econó
mico nos níveis que o Brasil te
ve durante os outros anos do 
meu governo. Dutra constata
ção que faço é que o congela
mento de preços, sem açoda
mentos nem radicalismos, está 
sendo praticado com firmeza. 
O ministro da Justiça» o doutor 
Oscar Dias Corrêa, jurista de 
vasta experiência política, 
mestre do Direito, defensor dos 
princípios constitucionais, da 
lei, está demonstrando energia 
e disposição no uso de todos os 
instrumentos, dentro da lei, pa
ra fazer cumprir o Plano Ve
rão. 

Ninguém mais tem dúvida 
de que lei é lei e vale para 
quantos a violarem, no caso do 
congelamento, mesmo sendo 
grandes, mesmo sendo os 
maiores entre os maiores. Re
marcou preços, sonegou produ
tos, a Polícia Federal verifica, 
comprova e usa a lei, processa 
e, se tiver condições legais, vai 
mais adiante. 

Ninguém tem privilégios pa
ra sonegar, para fabricar cri
ses artificiais no abastecimen
to. São atos impatrióticos, que 
não podem ser tolerados. 


