
O presidente José Sarney parti
cipou, neste fim de semana, da 
solenidade de formatura dos 

cadetes da Academia Militar das 
Agulhas Negras, na cidade flumi
nense de Resende, já com a sua 
orientação política mais consolida
da nas instituições militares. 

Como lembrou o ministro da 
Aeronáutica, br igadeiro Octávio 
Moreira Lima, "ainda que a susten
tação política do governo não mais 
se baseie nas Forças Armadas, mas 
sim nas lideranças políticas, o pre
sidente da República tem assegu
rado o apoio dos militares, como 
comandante-supremo das Forças 
Armadas". 

Na sua visita a Resende, o pre
sidente definiu mais uma vez o pa
pel que deseja ver exercido pelas 
Forças Armadas, a atitude que es
pera das lideranças políticas e a 
decisão de dar alta prioridade pa
ra os problemas sociais, com ênfa
se para uma opção (não excluden-
te) pelos pobres. 

Os trechos principais do dis
curso que Sarney fez na prefeitura 
de Resende são estes: 

"Não quis que a minha visita se 
esgotasse somente naquela soleni
dade, que por si só simboliza tudo 

aquilo que o povo espera e deseja 
de nossas Forças Armadas, que 
têm sido impecáveis na sua desti-
nação histórica de ajudar o Brasil 
na sua caminhada para consolidar 
as instituições democráticas". 

"Eu não tenho dúvida de que a 
Nova República já cumpriu todos 
os compromissos ins t i tuc ionais , 
restaurando as liberdades demo
cráticas, restaurando a liberdade 
no País inteiro, criando a convivê-
cincia democrática. A Nova Repú
blica, agora, vai-se dedicar, com to

da energia, à realização do projeto 
de solução dos problemas sociais 
que o Brasil há tanto tempo espera. 
E por isso eu tenho dito que é ne- i 
cessaria a opção pelos pobres. A 
pobreza absoluta não pode convi
ver com um país que é capaz de 
fazer os milagres que o Brasil tem ! 
feito no seu desenvolvimento." 

"Nesse setor de problemas so
ciais, à municipalidade está entre- j 
gue uma tarefa extremamente im
portante, que é aquela que nós de
sejamos que seja feita, de dividir 
responsabi l idades. Pa ra que os 
programas sociais cheguem até as 
pequenas comunidades é necessá
rio uma descentralização, é neces
sário que a administração pública 
se motive (...)" 

"O País vai resolver os seus 
problemas. Nós comandaremos es
sa grande caminhada. Nós iremos 
enfrentar os problemas adminis
trativos, iremos tentar a solução 
dos p r o b l e m a s sociais , i remos 
equilibrar a economia. O Brasil já 
está nos trilhos. Terminamos o ano 
com aquilo que prometemos na 
praça pública fazer, isto é com o 
crescimento econômico retomado. 
Terminamos o ano com o emprego 
reativado". 
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