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Sarney enfrentou calor de 38 graus para saudar o povo que ocupou <is, 
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ruas de Vitória 

arney reafirma que governo 
não vai descongelar os preços 

Vitória — O presidente José Sarney, 
em sua visita de cinco horas a esta cidade 
para a abertura do Io Seminário Interna
cional de Café Robusta, afirmou que o 
governo não pretende descongelar os 
preços e alertou para "o perigo perma
nente que correm as instituições" se não 
adotar, agora, medidas sociais para que o 
Brasil possa ter uma sociedade mais 
justa. 

— O que houve no Brasil foi um 
grande desequilíbrio: um grande desen
volvimento econômico, sem desenvolvi
mento político e o abandono do social. O 
programa da Nova República é o de 
restaurar o desenvolvimento político, 
prosseguir com o econômico, agora in
vertendo as setas para não se tornar 
elitista, mas alcançando a todos", afir
mou o presidente no aeroporto de Goia-
beiras, antes de embarcar de volta a 
Brasília. 

Pia batismal 
O presidente José Sarney chegou a 

Vitória procedente do Rio às 13 horas. 
De ônibus, percorreu o trecho de 15 
quilômetros que separa o aeroporto do 
Palácio Anchieta, no Centro da cidade, e 
onde havia grande concentração popular. 
No percurso, ele foi saudado por popula
res, nas ruas e do alto dos edifícios, que 
atiravam papéis picados. 

Ao ser condecorado pelo governador 
Gerson Camatta com o grande colar 
Jèrônimó Monteiro, Sarney lembrou o 
discurso feito por Tancredo Neves, em 
Vitória, durante a reunião com prefeitos, 
em que pela primeira vez utilizou a 
expressão Nova República para sintetizar 
as mudanças de seu governo. Sarney 
afirmou que aqueles compromissos serão 
mantidos. 

— No meu governo, desejo dignifi
car a classe política, consolidar o poder 
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civil e iniciar uma nova etapa nesse país. 
Uma etapa em que o povo seja o destina
tário das mudanças e não uma massa de 
manobras, como ele tem sido ao longo da 
recente história política do país. Conse
guimos uma identidade de propósitos e 
de sentimento entre o povo e o governo. 
Esse é o segredo de tudo — afirmou, 
acrescentando que, por temperamento, é 
um homem sem vaidades, "em que o 
poder jamais passou pela minha cabeça e 

. jamais passará". 
Em seu agradecimento, Sarney citou 

o padre Vieira, "que pregava pelo Mara
nhão", para elogiar o estado, lembrando 
a passagem em que ele dizia que o 
Espírito Santo ajuda os que governam". 

Antes de deixar o palácio Anchieta, 
para visitar as obras do parque de lazer 
Tancredo Neves, "Tancredão", e a ter
ceira ponte ligando Vitória ao continen
te, o presidente Sarney e sua mulher, 
dona Marly, concordaram em cumprir 
um desejo de dona Rita Camata, mulher 
do governador. O presidente e a mulher 
tiraram fotografias com a filha do casal, 
Enza Rafaela, de três meses. Na passa
gem, o presidente Sarney recebeu do 
cientista Augusto Ruschi os dois últimos 
volumes de sua obra sobre pássaros. 
Ruschi agradeceu ao presidente o seu 
interesse em encomendar ao cacique txu-
carramãe Raoni a pajelança que lhe tirou 
o veneno do sapo dendrobata. 

Embora não estivesse na programa
ção oficial, o presidente Sarney acabou 
parando no parque Tancredo Neves, on
de havia um microfone instalado e milha
res de pessoas aguardando a comitiva, 
tudo preparado pelo governador Gerson 
Camata. Sob o sol das 15 horas e uma 
temperatura de 38 graus, o presidente 
Sarney, de paletó jaquetão, enfrentou a 
poeira e o calor para saudar os populares 

no interior do parque, a maioria crianças: 
pobres dos bairros da redondeza. "E com» 
alegria e com prazer que vejo vocês todos, 
desfrutando deste parque de lazer"; afir
mou o presidente, acenando para o povo^ 

Café robusta 
Com o suor correndo pelo rosto, mas 

de bom humor, o presidente Sarney se-' 
guiu para o teatro Carlos Gomes, para ã" 
solenidade de abertura do Io Seminário 
do Café Robusta, onde afirmou que uma 
das prioridades do seu governo é a agri
cultura e a pecuária. "Uma prioridade 
que vai além das preocupações de nature
za econômica, para alcançar os elementos 
de natureza social que ainda representam 
os maiores obstáculos ao pleno desenvol
vimento do campo; ao aumento da pro
dutividade, à melhoria do abastecimento, 
ao combate à fome que envergonha toda» 
a nação brasileira." 

— O Brasil de hoje é um país que^ 
pode começar a voltar-se com mais deci*-
são para a imensa tarefa, o maior desafia 
que lhe depara sua história: "pagar a" 
imensa dívida moral para com os seus 
filhos pobres, ainda marginalizados de 
toda a esperança". Lembrou que o povo 
já viveu um mês e meio de estabilidade 
de preços e mesmo de deflação, "e pôde 
comprovar o benefício da manutenção do 
poder de compra de seu salário, antes 
corroído mensalmente a taxas de mais de 
15% de inflação." 

O primeiro Seminário Internacional 
de Café Robusta tem por objetivo escoar 
o produto para a Bolsa de Londres*; 
juntamente com outros países produto
res, Costa do Marfim e Indonésia. O 
Espírito Santo é o maior produtor do caíe 
robusta, com 4,5 milhões de sacas de uii£ 
total, no Brasil, de 5,5 milhões de saca§/ 
Costa do Marfim é o maior produtor 
mundial, com 6,2 milhões de sacas 
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