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inflação que se tornava ga-
lopante. 

Foi com o plano econômico 
que a Nação descobriu que 
tinha um Presidente, um gran
de Presidente. Atrás da mo
déstia do nordestino que nos 
governava, havia um homem 
de coragem capaz de enfrentar 
os grandes desafios, de tomar 
decisões corajosas e, com isto, 
conquistar seu povo. Foi 
apenas o primeiro passo. 

Foi anunciado o encontro de 
Carajás. Pensou-se, pela com
posição do mesmo, que se 
trataria de uma reunião impor
tante em que corretivos e 
análises autocríticas do plano 
econômico seriam anunciados. 
Sarney surpreendeu mais uma 
vez. Anunciou projetos am
biciosos é que serão, Já se sabe, 
realizados. 

Amealhando os fatores 
positivos que despontam em 
nossa economia, o Governo 
pretende não só combater os 
aspectos negativos ainda per
sistentes, mas tem a ambição, 
que se sabe será realizada, de 
modificar todo o nosso modelo 
econômico. Esperava-se o 
anúncio de medidas de com
bate ao déficit interno, talvez 
um pouco mais do que isto. O 
que surgiu foi algo de novo e de 
ambicioso. 

Aproveitando os resultados 
positivos do plano econômico e 
uma certa melhoria no quadro 
internacional, o Governo reor-
denará os recursos financeiros 
disponíveis através da criação 
de uma holding financeira, 
encarregada de captar as dis
ponibilidades e promoverá in
vestimentos de 400 bilhões de 
cruzados, ou seja 13,3% do 
PIB. Isto representa a reto
mada do crescimento em um 
ritmo adequado ás ambições do 
Pais. 

Com sua audácia, o Pre
sidente fez com que Carajás, 
marco da nossa ambição de 
crescimento, se tornasse o local 
do anúncio de nova fase de 
nossa história: a da volta ao 
crescimento, a da retomada do 
progresso. 

Carajás ficará em nossa his
tória como o local em que a 
determinação de um projeto 
nacional se confirmou e tomou 
seus verdadeiros contornos. O 
presidente Sarney mais uma 
vez surpreende os observa
dores e faz a grande política. 

Desde a campanha da 
Aliança Democrática está
vamos a ouvir um discurso 
diferente, em que a grandeza 
do Pais voltava a ser o tema 
central dos discursos. Este tom 
parecia inadequado à condição 
real da Nação. Éramos grandes 
devedores em vias de nos tor
narmos relapsos. Tancredo 
falou em outros termos. O or
gulho nacional voltou a existir. 

A Aliança Democrática as
sumiu uma pesada herança em 
que técnicos internacionais 
faziam verdadeiras inspeções 
em nossos órgãos públicos. O 
Pais se sentia humilhado, os 
brasileiros pareciam conde
nados a uma cidadania de 
segunda ordem. 

Tancredo afirmava que este 
comportamento dos nossos 
governantes era inadequado, 
pois não só tínhamos um 
grande futuro diante de nós 
como também já éramos uma 
das grandes potências do mun
do de nossos dias. Agora está 
provado que tinha razão. 

Sob a presidência deste 
maranhense modesto, mas 
determinado, o Brasil tem 
vivido surpresas agradáveis. 
Inicialmente veio uma de
mocracia tão ampla como 
jamais conhecida em nossa 
história. Depois , o plano 
econômico mais conhecido 
como o Plano Cruzado. A es
perança renasceu e os brasi
leiros passaram a viver uma 
situação há muito tempo es
quecida. Voltavam, coinjuma 
moeda confiável, a pensar em 
planos para o futuro, a po
derem fazer projetos de inves
timentos, de crescimento. Es
tava afastada a triste situação 
em que cada cidadão era for
çado a recorrer à especulação, 
sob pena de ter suas parcas 
poupanças deglutidas por uma 


