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BRASÍLIA — O Presidente José 
Sarney advertiu ontem em seu pro
grama semanal "Conversa ao pe do 
rádio" para os perigos da violência e 
defendeu a Medida Provisória 50, 
que regulamenta o direito de greve. 

Fiz a lei que, constitucionalmen
te, devia fazer, e ninguém vai deso
bedecer", afirmou. 

O Presidente relacionou o cumpri
mento da lei de greve à manutenção 
da estabilidade institucional, afir
mando que "onde não existe o res
peito à lei, existe a desordem e esta 
leva à violência". Ele lembrou que a 
Constituição estabeleceu que deveria 

existir uma lei para regular o direito 
de greve. 

A eficiência da Medida Provisória 
50, segundo o Presidente, já ficou 
provada com os efeitos que ela sur
tiu, especialmente nas greves do 
Banco Central e do Banco do Brasil. 
Ao comentar a paralisação do Ban
co do Brasil, ele disse que "ficou cla
ra a impopularidade dessa greve de 
caráter político e a leviandade das 
lideranças que a deflagaram". Sar
ney afirmou que os trabalhadores do 
Banco Central também já começa
ram a atender a convocação de volta 
ao trabalho. 

Dois episódios registrados durante 

a última semana foram citados pelo 
Presidente: as declarações de líderes 
empresariais pregando a desobediên
cia civil e a bomba que estourou nas 
mãos de um "ativista sindical" den
tro de uma agência bancária em Re
cife. Sobre o atentado à bomba que 
destruiu o Memorial aos trabalhado
res mortos na CSN, ele disse apenas 
que são episódios "graves". 

Mais tarde, ao desembarcar em 
Manaus para participar do Encontro 
do Tratado de Cooperação Amazôni-
ca, o Presidente disse que o processo 
de transição política do País não so
freu ameaça em função dos episódios 

dessa semana. Ele salientou que o 
caminho do Brasil é o do "diálogo 
e da conciliação de interesses" e que 
"a escalada do terror não é do perfil 
do brasileiro". 

Ele disse ainda que dele é a voz 
solitária que tem reafirmado que "a 
democracia exige de cada um uma 
postura de diálogo, enquanto ao Go
verno cabe harmonizar os conflitos 
através da conciliação de interes
ses". Ele declarou a um jornalista 
colombiano que tem esperança de 
ver o processo de transição para a 
democracia concluído ao final de seu 
Governo. 
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