
arruar diz que crise está 
no fim e consumo se eleva 

BRASILIA — "Nós estamos chegando ao 
fim da crise". Essa foi a base do pronuncia-

; mento de ontem do presidente José Sarney, 
em sua semanal Conversa ao pé do rádio,.em 
que apresenta um quadro positivo da ecpno-
mia após o Plano Bresser, destacando o cresci 
mento da poupança privada em CZ$ 10 bf 
lhões, a elevação em 20% do consumo geral, f 
10% do consumo de alimentos. Isso demom, 
tra, segundo o presidente, que já está havêndt^ 
"a recuperação do poder aquisitivo dos nossos" 
salários". »̂  

O presidente enfatizou a queda da inflaçái 
ao patamar de 3%, em julho, assim como o 
saldo recorde da balança comercial no mê; 
passado, que atingiu 1 bilhão 300 milhões d ^ 

, dólares, além do recolhimento ao Banco Cei / 
trai de CZ$ 40 bilhões, pelos bancos privados^ 
o que demonstra que "o crédito pessoal nãd*j 
aumentou", ou que "não houve uma tendên
cia de ir à dívida para poder comprar os 
gêneros necessários". 

Um sintoma de que a situação está melho
rando é, segundo o presidente, de natureza 
política, e se reflete na "atitude de alguns 
grupos radicais que constituem uma pequena 
minoria do Brasil". Sarney não poupou críti
cas aos grupos (sem citá-los) "que querem o 
Brasil do caos, que querem a política da terra 
arrasada, que é a mais arrasada de todas as 
políticas". 

j "Quando a situação melhora, eles pro
curam criar problemas, com invasões, com 

greves com motivações políticas, como essas 
que estão anunciando agora", desferiu o presi
dente, referindo-se à greve geral promovida 
pelas centrais sindicais CUT e CGT para o dia 
20 de agosto. Sarney conclamou "brasileiras e 

brasileiros" a pensarem "nos agitadores, nos 
íessimistas profissionais, nos boateiros, na-
jueles que estão sempre pregando o tal à beira 
w abismo, abismo esse que até hoje não 
Jhegou para o Brasil e que só serve para a 
|emagogia". 

A maior parte do pronunciamento do 
[residente foi, porém, dedicada à enumeração 
Ias obras desenvolvidas pelo governo, quase 
jue apresentando um balanço de seu governo 
IO setor, destacando a execução de um progra-
ía que aplicará 1 bilhão de dólares em energia 

Selétrica para evitar o racionamento no Nordes
t e , lançado no início da semana. 

Dirigindo-se aos "caminhoneiros e todos 
os motoristas que andam por nossas estradas", 
o presidente lembrou o esforço do governo em 
recuperar as rodovias federais e o reinicio da 
estrada que liga Porto Velho ao Rio Branco. 
Destacou, ainda, as obras no setor da irrigação 
e a aplicação de C2$ 2 bilhões e 200 mil em 
obras no Nordeste, além da construção e 
instalação de 200 escolas técnicas em todo o 
país. 

Sarney, otimista, encerrou seu pronuncia
mento com uma convocação: "Você, brasileira 
e brasileiro, seja um torcedor do Brasil. Um 
torcedor da nossa vitória." 


