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Hoje S arney é o nosso presidente. Ele 
o é em caráter definitivo, Conta com um 
amplo apoio de nosso mundo político e 
entretanto sua tarefa não será fácil. 
Substitui a Tancredo e terá de enfrentar 
a mais grave crise de nossa história. 

Sarney foi um dos constituintes da 
Aliança Democrática. Foi portanto um 
dos artífices da transição sem traumas. 
Como tal é um'dos principais respon
sáveis pela volta á democracia plena no 
Brasil. Esta obra foi realizada sob a 
liderança de Tancredo e é a ele creditada 
pela nossa opinião pública. Sarney foi 
um dos elaboradores da carta — com
promisso da Aliança Democrática. Esta 
carta é o esqueleto do programa da 
Aliança. Foi com este programa que 
Tancredo conquistou a imensa maioria 
de nosso povo. E a Tancredo que este 
programa foi basicamente creditado. 

Tancredo eleito se afirmou ainda mais 
como líder inconteste da Nova Repú
blica e de nosso povo que aspirava a 
mudanças sem traumas. Antes mesmo 
de sua posse foi internado, operado sete 
vezes, padeceu inúmeros suplícios. 
Tudo isto foi acompanhado pelo nosso 
povo. Tancredo de líder inconteste pas
sou a ser visto quase como um mito, era 
simultaneamente a esperança, a garan
tia de dias melhores e o depositário da fé 
dos brasileiros. Substituir um homem 
que se transformou no herói de seu povo 
não é fácil, é necessário ter coragem para 
enfrentar esta tarefa. Sarney tem esta 
coragem e é o nosso presidente. 

Mesmo para Tancredo os desafios de 
governar nosso Pais não eram simples. 
Mesmo tendo se transformado em ver
dadeiro herói de nossa democracia os 
desafios eram numerosos. Dirigir uma 
transição para a democracia sem violên
cia e em ordem não é simples. Dirigir um 
Pais em grave crise econômica é um 
desafio maior ainda. Nossas taxas de in
flação, nossa divida externa, nossa 
desordem orçamentária são tais que não 
fazem inveja a ninguém. Sarney parecia 
destinado a ser um coadjuvante do 
presidente. Sendo seu substituto even
tual deveria acompanhar a política do 
presidente efetivo e substitui-lo even
tualmente. Nada mais do que isto. O 
destino não quis assim. 

Desde o primeiro dia da Nova Re
pública Tancredo adoeceu. Sarney o 
substituiu na posse. Tudo indicava que 
seria um interregno rápido. Não foi as
sim. Eticamente Sarney adotou o com
portamento da discrição. Foi elogiado 
por Tancredo que o chamou de exemplo. 
Tancredo disse que os discursos passam 
mas que os exemplos são fecundos. A 
moléstia do presidente se prolongou. 
Ninguém se movia. As criticas ao 
imobilismo se faziam presentes. Sarney 
as escutava mas não mudava seu com
portamento. Era um vice em exercício. 
Hoje já não é assim. E presidente na 
plenitude de nOssa Constituição. 

Sarney presidente dá República é o 
principal responsável pôr nossos des
tinos. E o principal responsável pelo 
programa da Aliança Democrática. Todo 
o poVo estava acostumado a ver Tancre
do como o fiador deste programa que era, 
afiital de contas, de toda a Aliança. O 
papel centrai de Tancredo no processo de 
transição è depois seu calvário o tôr-
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navam o fiador das promessas feitas ao 
povo e á sociedade. Hoje Sarney é que 
tem a tarefa de realizar estas promessas. 

O mundo político compreende as 
dificuldades de S arney e o apoia sem res
trições. Ele tem o apoio reafirmado da 
Aliança em suas duas componentes: 
PMDB e PFL. Tem mesmo mais. Outras 
formações exteriores à Aliança têm dado 
declarações confortadores para o pre
sidente Sarney. Estas declarações em 
certos casos são asortidas de condições 
que não são aceitáveis. Alguns querem 
que o mandato de Sarney seja encur
tado. Seria quase que um golpe em 
branco. Tancredo, Sarney e a Aliança 
haviam aceitado que a futura Constituin
te determinasse a duração do mandato 
presidencial. Tancredo afirmara que 
considerava 6 anos muito. Este é o com
promisso assumido diante do povo. 

Sarney enfrenta as dificuldades de 
uma grave crise e de uma transição 
delicada mas não é só. Na Aliança ele 
representava uma das componentes, o 
PFL, aquela que se destacara do antigo 
sistema e tornara possível a transição 
para a democracia. Quando houve a pos
se Tancredo organizou a cúpula do 
poder. Escolheu os ministros. Sarney, 
no máximo, o coadjuvou. Todos sabem 
que a composição política efetuada por 
Tancredo foi difícil, delicada e extre
mamente pessoal. Hoje Sarney assume 
plenamente a Presidência. Só este fato 
altera muitas coisas. 

Num regime presidencialista como o 
nosso, em que póderes são altamente 
concentrados, o papel do primeiro man
datário é muito grande. Ontem era um 
moderado do PMDB o titular do cargo. 
Não o exerceu mas sua presença era 
determinante. Hoje o presidente é do 
PFL. Continua entretanto a ser um 
moderado. Houve alteração de filiação 
partidária/ mas não de tendência 
política. E de se supor que reajustes 
possam vir a ser necessários. Sarney ' 
possui todos os poderes que lhe são con
feridos pela Constituição. Caso não fos
se assim não poderia dirigir o governo 
e comandar o Estado. Não poderia por
tanto efetuar as tarefas implícitas no 
programa da Aliança Democrática. 

Sarney como um dos arquitetos da 
Aliança é fiel a seu programa e manterá a 
composição de forças do governo mas sob 
sua direção. Ela tem de se afirmar com a 
ajuda de todos para que a Nação con
tinue a confiar. As primeiras palavras de 
S arney como substituto de Tancredo foi 
para reafirmar os compromissos que as
sumira ainda enquanto candidato com o 
povo e cornos partidos constituintes da 
Aliança. Foi um ato de coragem pois os 
compromissos são importantes. 

Sarney presidente não está só, ele 
tem poderosos aliados. Em primeiro 
lugar estão as forças políticas que 
apoiaram a chapa a que pertencia. Tem 
mais 0 apoio da sociedade brasileira que 
quer ver nossos problemas resolvidos. 
Tem ainda mais, o prestigio que an
gariou Tancredo na defesa do programa 
que èrá de ambos. Hoje o presidente é o 
responsável por seu êxito. 

Hoje já temos presidente. Á fase de 
indeterminação terminou. Não podemos 
faltar à memória de Tancredo. Temos de 
ter éxtto. 


