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TRiBUMA DÁ, MPÍ 

Sarney: Uastelo preparou 
bases do Brasil no futuro 

O homenagear © marechal 
Castelo Branco e o brigadeiro 

Eduardo Gomes, cujos aniversá
rios natalícios transcorreram on
tem, o senador José Sarney (Arena 
MA), após lembrar a vida e a 
obra do ex-presidente, acentuou 
que suas palavras, seus exemplos 
e suas ações permanecerão sem
pre vivos, através das gerações. 

Para Sarney, Castelo Branco te
ve a difícil função de modernizar 
as estruturas políticas e adminis
trativas do País, ordenando seu 
desenvolvimento, alicerçando a 
vida pública em padrões mais só
lidos e construindo o bem co
mum,, com o exemplo do sacrifí
cio pessoal. 
DIRETRIZES 

Procedendo â leitura de trechos 
de pronunciamentos do ex-chefe 
da Nação, Sarney destacou aque
le em que Castelo considerava 
que "o Brasil já é suficientemen
te grande para ser governado com 
pequenos expedientes", visto "se
rem as decisões nacionais impor
tantes demais para confiá-las a 
quem atribuem menos importân
cia aos problemas do que à defor
mação dos fatos, a quem dá mais 
Importância a caprichos do que 
aos desafios da realidade econó
mica e social". 

Deu ênfase também ao concei
to emitido por Castelo de que "o 

Brasil é uma Nação que hoje po> 
ae erguer-se sobre si mesma e ca
minhar por conta própria, uni& 
Nação que tem ambições porque 
tem condições de realizá-las, uma 
Nação preparada para financiar 
o seu próprio futuro". 

— Nao creio assistir inteira ra
zão a Churchill — disse Sarney — 
lembrando palavras de Castelo 
Branco ao dizer que **o Estadista 
preocupá-se com as futuras gera
ções, enquanto o político apenas 
planeja as futuras eleições". Na 
realidade — dizia Castelo — "bas
ta ter as vistas voltadas princi
palmente para o interesse públi
co, como acontece com numero
sos políticos, para serem atendi
dos os interesses do futuro"..E, 
dentro dos postulados ideais e -as
pirações da Revolução foi o que 
quisemos fazer. Procurei resolver 
em lugar de os postergar. Bus
quei aperfeiçoar instituições, em 
vez de permanecer no conforto da 
rotina» Desejei preparar o terre
no è lançar sólidas fundações, e 
não preferi o brilho das facha
das em detrimento da segurança". 

ÀITVIDADES ECONÓMICAS 
Enfatizou, ainda, Sarney o que 

pensava Castelo a respeito das 
reivindicações salariais dos tra
balhadores: "quero que eles, ao 
pleitearem melhor participação 
na renda nacional, nao se concen

trem apenas na reivindicação sa
larial, mas atentem para os du
radouros benefícios de progra
mas da educação, da habitação 
e melhoria da assistência médica 
e social". • : 

Destacou, também, o pensa
mento político de Castelo soore 
o papel do empresariado: "quero 
que os empresários apliquem li
vremente sua energia produtiva, 
que possam calcular seus investi
mentos sem a trágica maré de 
preços da inflação; que ao cum
prirem seu dever de pagar impos
tos não sejam inferiorizados pe» 
los que sonegam tributos, que não 
sejam constantemente ameaça
dos de ampliação das atividades 
do governo, fora das regras com-

EDUARDO GOMES 

Ao registrar os oitenta anos dfc 
Eduardo Gomes disse o represen
tante maranhense desejar deixar 
gravada, nos Anais do senado, a 
homenagem "à grande legenda 
nacional: herói e santo, estadista 
e militar, político e patriota dos 
maiores que já teve o Brasil". 

— Castelo e Eduardo nasceram 
no mesmo dia, juntos lutaram, 
juntos deram suas vidas em be
nefício do País e do seu futuro 
~ concluiu. 


