
Em mensagem, Presidente diz 
o que espera da futura Carta 
' BRASÍLIA — O Presiden
te José Sarney diz, em 
mensagem ao Congresso 
Nacional a ser lida na ses
são de instalação da nova 
legislatura, marcada para 
as 10 horas de hoje, que es
pera da futura Constituição 
o estabelecimento de uma 
ordem política estável e 
participativa, uma ordem 
social com respeito aos 
princípios da solidariedade 
è uma ordem económica 
mais justa e sem discrimi
nações. Ele fala também da 
importância do funciona
mento do Congresso, mas, 
segundo o Ministro-Chefe 

Ío Gabinete Civil, Marco 
[aciel, na mensagem "não 

há nenhuma afirmação 
frontal nesse sentido". 
; No preâmbulo da mensa-

f ;em, assinada ontem no Sí-
io São José do Pericumã, 

Sarney assinala que na po
lítica seu Governo promo
veu uma transição pacífica 
£ na economia não abriu 
mão do desenvolvimento. A 
fcituação económica toma a 
maior parte do documento, 
"com o Presidente fazendo 
um balanço do desempenho 
ido Governo em 1986, tra
tando das perspectivas pa-
):a 1987 e concluindo que o 
saldo é positivo. 
J Para Sarney, é funda
mental preservar a norma
lidade e a estabilidade. 
Dentro dessa linha ele ex
plica a suspenssão do paga
mento dos juros da dívida 
externa, afirmando que o 
serviço da dívida deve ser 
km encargo e um respeito 

aos compromissos assumi
dos pelo Governo, mas não 
poderá ser motivo de es
trangulamento. A função 
do Governo, afirma Sarney, 
é construir o futuro e a de
cisão quanto à dívida rea
firma a recusa à recessão e 
ao desemprego. 

No aspecto político, o 
Presidente diz que a Consti
tuinte é responsável por 
um novo pacto social demo
crático, depois de fazer 
uma retrospectiva do pro
cesso político desde que as
sumiu o Governo, lembran
do, inclusive, a emenda de 
convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte. Na 
análise do desempenho do 
Governo em 1986, a mensa
gem destaca, no campo eco
nómico, a safra agrícola, a 
aplicação dos recursos do 
Fundo Nacional de Desen
volvimento, o Programa de 
Estabilização Económica, 
as perspectivas a longo pra
zo e as estratégias de de
senvolvimento. 

No capítulo seguinte, so
bre a política social, faz re
ferência aos projetos gover
namenta is como o de 
distribuição do leite, e ex
plica que as metas relativas 
a reforma agrária foram re
vistas em função das difi
culdades do processo de de
sapropriação. 

Após um balanço da ação 
do Governo, Ministério por 
Ministério, a mensagem se 
encerra com várias tabelas 
dos indicadores da econo
mia. -


