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Sarney garante que já atendeu 
JORNAL DO BRASIL^ 

às queixas sobre o IK! 
Brasília — O presidente José Sarney 

afirmou era seu programa semanal Con
versa ao pé do rádio que as alterações 
efetuadas no imposto de renda-pessoa 
física (menor retenção na fonte este ano e 
adiamento do prazo para entrega da 
declaração) foram adotadas pelo governo 
em consequência das reclamações da po
pulação. "Foram reclamações justas, que 
permitem, com as medidas, atenuar o 
impacto inicial." O PFL avocou a si a 
iniciativa das medidas. 

Sarney destacou que- o governo vai 
colocar á inflação no "devido lugar", 
mantendo, apesar das medidas corrétivas 
que estão sendo aplicadas nos preços, o 
salário real do trabalhador, do assalaria
do e do funcionário. "Estamos com a 
inflação muito alta, mas nós estamos 
lutando", disse. 

Chamou a atenção para o "ofimis-
mo" dos governadores que assumiram no 
dia 15: "Independentemente das dificul
dades que eles estão encontrando, dos 
problemas de todos os tipos, da falta de 
recursos, do excesso de despesas com 
pessoal, eles revelam firmeza, disposição, 
dedicação e, principalmente, uma grande 
confiança. Isso, naturalmente, vai, sem 
dúvida, fazer com que o povo confie e 
saiba que o seu voto foi bem dado." 

Comunicou, ainda, sua decisão de 
realizar viagens de trabalho a todos os 
estados, a partir de abril, levando consigo 
ministros e funcionários ligados aos pro
blemas específicos de cada região. "Que
ro examinar e decidir no local o que possa 
ser resolvido imediatamente, ganhando 
tempo e reduzindo a burocracia e o 
tráfego de papéis entre cada estado da 
federação e Brasília". 

Contribuintes de Minas estão plei
teando da Secretaria de Estado da Fazen
da uma moratória de 90 dias para pagar o 
ICM, segundo requerimento apresentado 
à Assembleia Legislativa pelo deputado 
Jayme Martins (PFL), industrial e comer
ciante em Divinópolis. 

Segundo o parlamentar, o pedido de 
moratória constitui reivindicação de 
maior urgência, devido à situação aflitiva 
dos contribuintes, dentro do atual quadro 
de crise que vive o país. Encontram-se 
num sufoco o comércio, a indústria, a 
agropecuária e a economia do estado em 
geral. 

O deputado Jayme Martins disse que 
as indústrias e o comércio no interior do 
estado encontrâm-se em uma situação de 
quase colapso total, sem condições de 
pagar o ICM ou quaisquer outros impos
tos. Afirmou que eles já enfrentam uma 
crise de comercialização, devido ao esma
gamento do poder de compra das classes J 
trabalhadoras. • 


