
Política 
Reflexão do presidente no programa 

Conversa ao Pé do Rádio, ontem: "Em nome da liberdade, estão sábado, 23-%&áj; 
tentando matá-la". Seria um engano, que ele 

pretende reverter com um pedido 
^^^m a seus opositores: estabilidade no País. 

Sarney pede paz 
0 presidente José Sarney utilizou seu 

programa semanal "Conversa ao Pé do Rá
dio" de ontem para fazer "reflexões" dita
das pela "data do martírio de Tiradentes". 
E falou de seus próprios martírios, do ódio, 
inveja, despeito e incompreensão que sofre 
por parte dos que querem desestabilizar o 
governo usando a liberdade que ele im
plantou: "Alguns neste país, em nome da 
liberdade, estão tentando matá-la. Matá-la, 
não sabendo que vão morrer com a sua 
morte. O terrorismo moral, a irresponsabi
lidade, o faccionismo, o primarismo políti
co são atentados fundamentais à liberdade 
democrática", disse. 

Dizendo que quem pensa lucrar com a 
instabilidade "está sendo o arquiteto de 
seu próprio engano", Sarney fez um apelo a 
seus opositores: o Brasil precisa de estabi
lidade, para ter paz e tranquilidade. E ci
tou a transição ocorrida no Uruguai, quan
do Júlio Maria Sanguinetti assumiu o po
der: "No dia em que ele foi eleito, a oposi
ção lhe deu três anos de trégua para que a 
governabilidade e o poder civil fossem 
construídos". Sobre os seus três anos na 
Presidência da República, que classificou 
de um recorde ("A esta altura já sou o vice-
presidente do Brasil que conseguiu mais 
tempo governar"), Sarney disse que não te-
yè "um minuto de sossego. Foi uma guerra 
permanente de interesse, de ambições, de 
mesquinhas disputas políticas, uma verda
deira irresponsabilidade". E se perguntou: 
Onde essa gente deseja chegar? Ao caos, à 

anarquia, ao retrocesso?" Depois garantiu 
que não vai permitir que isso aconteça. 

O presidente abriu seu pronunciamen
to falando de Tiradentes e de Tancredo 
Neves, "o grande fundador da nova demo
cracia" que está sendo implantada por seu 
governo "apesar de incompreensão raivosa 
de muitos". E lembrou que os rumos da 
transição tinham sido traçados por Tancre
do, em acordos e pactos com os grupos polí
ticos nacionais e que, de repente, ele, o 
vice-presidente, teve que assumir o gover
no e fazer a transição, apesar das crises e 
íuíiuitas vezes meros arrombos persona
listas". 

Mesmo assim, disse que fixou um tem-
fó para realizar este trabalho e que não 
afastará "um milímetro" de sua rota. Para 
isso, afirmou contar, "como já foi demons
trado em muitas oportunidades", com o 
apoio do Congresso e da maioria dos consti
tuintes: "E não se trata do apoio a José 
Sarney. Trata-se de apoio ao grande proje-
to da democratização do País, à instituição 
da Presidência da República". 

Sarney admitiu que a Constituinte — 
"convocada por mim" — é por si mesma 
"um instrumento que causa muitas dificul
dades, porque questiona.a. cada 4}a a&Ànsti-
tuições, uma vez "que èlà' pode" niudâPlas". 
Mas lembrou quÇiiãòl tem .tentado "ditar-
lhe nomes". E citou os avanços democráti
cos já obtidos pelo Brasil durante seu go
verno: reorganização partidária, reconhe
cimento dos partidos clandestinos, elei
ções em todos os níveis, fim da perseguição 
política e liberdade de expressão. "Esta
mos na lista das democracias organizadas 
pela esquerda e pela direita no mundo in
teiro", garantiu, lembrando que é rara a 
semana em que a televisão não mostre pro
gramas políticos questionando o governo e 
o presidente da República, "que tudo isso 
aceita" como parte da democracia. 

"A liberdade está implantada, nin
guém tem sido mais democrata que eu", 
num "regime que é uma tentação aberta a 
todas as licenciosidades", disse Sarney, 
que concluiu o programa com um "chama
do à reflexão": "Vamos pensar um pouco 
nas coisas que estão acontecendo. O Brasil 
precisa que cada um cumpra com o seu 
dever". 

Em busca 
de mais apoio no 

Congresso 
O presidente José Sarney reuniu mais 

uma vez, ontem à tarde, no Palácio da Alvo
rada, o grupo de dez ministros que apoia 
sua política e os líderes do governo no Con
gresso. O ministro Prisco Vianna, que par
ticipou da reunião, disse que agora serão 
cridas novas condições — não especificou 
quais — para consolidar e ampliar o apoio 
do Congresso ao governo do presidente 
Sarney. 

Segundo o líder do PFL na Câmara, 
deputado José Lourenço, estas reuniões es
tão permitindo uma ação política coorde
nada entre ministros e os líderes do gover
no e acrescentou: "Hoje nós temos um blo
co sólido de apoio ao presidente Sarney. 
São aqueles parlamentares que manifesta
ram apoio ao governo nas últimas votações 
da Constituinte, em torno de 310". O depu
tado José Lourenço está certo, porém, que 
este número não será alterado, "o trabalho 
agora é consolidar este apoio". 

A reunião do presidente Sarney com os 
ministros e os líderes durou quase três ho
ras e no final os participantes disseram que 
o único assunto tratado foi a situação polí
tica do País. "A avaliação foi positiva, uma 
vez que foi constatado um total entrosa
mento dos políticos e ministros com o go
verno do presidente Sarney", disse, o depu
tado José Lourenço. 

Participaram da reunião, de ontem os 
ministros íris Resende, da Agricultura; 
João Alves, do Interior; José Reinaldo, dos 
Transportes; Jáder Barbalho, da Reforma 
Agrária; Hugo Napoleão, da Educação; Jo
sé Hugo Castelo Branco, da Indústria e Co
mércio; Borges da Silveira, da Saúde; Antó
nio Carlos Magalhães, das Comunicações; 
Prisco Vianna, da Habitação; e Ronaldo 
Costa Couto, do Gabinete Civil, além dos 
líderes Carlos SantfAnna, José Lourenço e, 
Saldanha Derzi. 

Após a reunião da tarde, o presidente 
José Sarney recebeu no Palácio da Alvora
da todos os ministros de Estado, que foram 
cumprimentá-lo p.elo seu aniversário, no 
próximo domingo. Em nome de todos os 
ministros, Paulo Brossard, da Justiça, leu 
uma mensagem de desagravo reafirmando 
a "solidariedade, lealdade e amizade de 
todos, sobretudo em função dos ataques e 
das injustiças que o presidente vem so
frendo". _ ! 


