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O presidente Sarney usou o pro
grama "Conversa ao Pé do Radio", 
transmitido todas as sextas-íeiras, 
em cadeia nacional, para agradecer 
os votos recebidos no dia 15 pelos 
candidatos que apoiam o seu gover
no e reafirmar sua disposição de con
tinuar fazendo mudanças. Entretan
to, não antecipou nenhuma das deci
sões que seriam anunciadas à tarde 
pelos ministros da área económica, 
afirmando apenas que nestes dias to
maria algumas medidas que se desti
nam ao controle da economia, à pre
servação do Plano Cruzado, do con
gelamento, da vigilância sobre os 
preços. 

Depois de agradecer e reconhe
cer que os candidatos que o apoiam 
tiveram uma vitória esmagadora, "a 
maior da História do Brasil", o presi
dente disse que continuará com a 

prioridade pelos pobres, lutando 
contra as injustiças. "Vamos conti
nuar promovendo o desenvolvimen
to. Vamos continuar produzindo 
mais alimentos, criando mais empre
gos e continuar garantindo a liberda
de que é essencial e fundamental pa
ra todos nós" — afirmou, prometen
do, ainda, "continuar com um gover
no austero, sério, honesto, trabalha
dor, voltado exclusivamente para os 
interesses do povo brasileiro". 

A vitória dos candidatos que o 
apoiam, segundo reconheceu o presi
dente, aumenta suas responsabilida
des, porque significa a confiança do 
brasileiro. Antes de anunciar que to
maria medidas na área económica, o 
presidente Srney também reconhe
ceu que "a paz, a tranquilidade so
cial, a estabilidade politica e econó
mica e a segurança da sociedade, tu
do isso depende da capacidade do 
governo em dar combate à fome, à 
miséria, d is t r ibuindo melhor a 
renda". 

r"Grande mutirão patriótico'S 
E esta a íntegra do pronunciamento 
do presidente Sarney: 

"Esta é nossa primeira conversa 
ao pé do rádio, depois dás eleições de 
15 de novembro. 

Você que me ouve, que votou, 
saiba que foi comovente o exemplo 
de civismo vivido pelo Brasil com a 
sua participação. 

Você, que nos lugares mais dis
tantes, de canoas, a pé, a cavalo, de 
caminhão, de ônibus, de automóvel, 
de bicicleta, saiu para eleger o seu 
candidato, saiba que esse ato foi 
uma presença fundamental na cons
trução da democracia brasileira. 

O cidadão unido, num grande 
mutirão patriótico, todos, grande po
vo, como um só povo, para escolher o 
governo do seu Estado, de suas As
sembleias, da Câmara dos Deputa
dos, do Senado'Federal, dá Assem
bleia Nacional Constituinte. 

Todos iguais, como acontece nas 
democracias, com o mesmo voto, vo
tando bem, pelo bem do Brasil. É 
hora, portanto, de agradecer. A grati
dão é a memória do coração. Por isso 
aqui estou, para agradecer. Devo re
conhecer que a vitória esmagadora 
dos candidatos que apoiam o presi
dente foi a maior da História do Bra
sil. Mas esse fato faz com que aumen
tem mirihas responsabilidades, jus
tamente porque significa uma con

fiança de você, brasileira, de você, 
brasileiro. 

Por isso, quero dizer a todos que 
me ouvem que vamos continuar nas 
mudanças: Vamos continuar com a 
prioridade pelos pobres. Vamos con
tinuar lutando contra as injustiças 
Vamos continuar promovendo o de
senvolvimento. Vamos continuar 
produzindo mais alimentos. Vamos 
continuar criando mais empregos e 
vamos continuar garantindo a liber 
dade que é essencial e fundamental 
para todos nós. Vamos continuar 
com um governo austero, sério, ho
nesto, trabalhador, voltado exclusi
vamente para os interesses dos povo 
brasileiro. 

A paz, a tranquilidade social, a 
estabilidade politica e económica e a 
segurança da sociedade, tudo isso 
depende da capacidade do governo 
em dar combate à fome, à miséria, 
distribuindo melhor a renda. 

Tomaremos nestes dias algumas 
medidas que se destinam ao controle 
da economia, à preservação do Plano 
Cruzado, do congelamento, da vigi
lância sobre os preços. 

Confiemos porque o governo es
tará ao seu lado, como tenho dito, 
uma vez que me sinto um servidor da 
nossa Pátria, igual a qualuqer unv 
apenas com encargos maiores 
Bom dia e muito obrigado". 


