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m2Jt ,^-Em seu programa radiofónico semanal, 
» ^ "Conversa ao Pé do Rádio", transmitido todas 
"^jt os séxtas-feiras, às seis horas da manhã, o 

'.*„,'" presidente José Sarney convidou o povo a 
• '•»* acompanhar seu pronunciamento, pela televi

são, ha próxima segunda-feira, quando presta-
í ri .contas do primeiro mês do plano cruzado. 
!-> ' Eis a íntegra do programa de ontem: 
r . "Brasileiras e brasileiros, bom dia. 

" ' Aqui fala o presidente José Sarney. Estas 
, . . nossas conversas ao pé do rádio às sextas-
•—"„ feiras têm sido bastante produtivas, porque eu 
£•»-> posso explicar melhor as intenções, as dificul

dades, as lutas do presidente da República. E 
Ç v yòçes, me ouvindo, podem apoiar e podem 
£™S çtitíçar. 
jĝ t " 'Numa demoraria, essa vigilância, essa crí-
« ^ rica do povo é muito importante, para que eu 
Ç"T possa encontrar o caminho certo, o caminho 
*"?# que aponta para o futuro do País. E agora que-
UJ o povo é mais dono do seu destino, e está 

exercendo mais seu dever de cidadão e exigin
do*, os seus direitos, deve criticar o que está 
errado e aplaudir também o que julgar que está 
sendo feito certo. 
,:>- .A cada medida certa que tomarmos, mais 
se vai solidificando essa base: a base de pedra e 
de unidade sobre a qual reconstruiremos a casa 
brasileira. A Bíblia diz que a casa dividida não 
prevalecerá. E isso era sem dúvida o que nós 
tínhamos. Uma casa dividida, uma casa em que 

J p irmão mais rico não se preocupava com o 
| irmão mais pobre. Em que a dívida social se 

,*<" 

30 dias do cruzado 
acumulava. Em que o trabawo era menos res
peitado do que a especulação. Agora estamos 
todos, todos juntos, tentando mudar tudo. A 
produção, seja no campo, seja nas indústrias, é 
que é o importante. E para haver produção é 
preciso tanto trabalho quanto investimentos, 
porque todos ganham com o progresso. 

Agora nós vamos, cada vez mais, juntos, 
reconstruir a casa .brasileira, em busca do futu
ro e do presente. E esse futuro a que todos nós 
temos direito. O material de que essa casa está 
sendo construída é simples: trabalho, liberdade 
e justiça. 

Vamos aprendendo a conviver com a de
mocracia novamente e vamos aos poucos en
contrando soluções para os problemas que 
afligem a nossa gente e que afligem a nossa 
terra. 

Mas não podemos descansar porque ain
da há muita coisa a fazer. Há tanta coisa que 
precisa ser consertada e reformada neste país. 
Mas aos poucos, eu tenho certeza, com esse 
espírito que o País vive hoje, nós vamos chegar 
a esse ponto. 

Segunda-feira próxima eu vou ter em mi
nhas mãos o resultado do primeiro mês da vida 
do cruzado. Quero convidar a todos para ou
vir, através da televisão, a prestação de contas 
que à noite vou fazer a todos aqueles que 
bondosamente aceitaram ser fiscais de Sarney, 
ao ppvo brasileiro, 

Bom dia e muito obrigado, ido." / 


