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Mais uma vez o presidente da República 
se dirigiu à nação. Aproveitou a reunião com 
o Ministério para dizer o que considera 
prioritário em seu governo. Fez um alerta, 
assumiu suas responsabilidades e reafirmou 
sua autoridade. Seu tom é novo e categórico. 
Assim ele se coloca diante de seus conci
dadãos para ser obedecido e também jul
gado. 

A fala do presidente foi caracterizada 
pelo reconhecimento de que a crise que 
vivemos impede nosso desenvolvimento, 
tanto no que se refere à indústria — 
ameaçada de não mais ser competiti
va — , como também no que tange à nossa 
infra-estrutura que, segundo suas palavras, 
marcha para um descompasso com o avanço 
econômico. 

Nas palavras do presidente está em
butido um alerta importante, um chamado à 
responsabilidade para todos os segmentos 
sociais. As advertências se destinaram tanto 
aos trabalhadores — que são chamados a 
não reivindicar ò impossível — quanto aos 
produtores, que segundo o presidente devem 
confiar menos nos empréstimos e intensi
ficar os investimentos. O presidente não foi 
terno, mas rigoroso. 

Afirmando que o governo não pode tudo, 
mas pode muito, o apelo se endereçou á 
sociedade, que é.convocada a assumir suas 
responsabilidades num momento difícil. 

Os que esperavam do presidente uma 
atitude benevolente se equivocaram. Sarney 
foi incisivo. Iniciou suas palavras afirmando 
que tomou a decisão de definir o mandato 
presidencial. Não fez proposta, não sugeriu. 
Determinou. 

Sarney afirma assim a autoridade de seu 
cargo e se coloca a serviço do combate à 
crise. Quando fala de seus auxiliares, diz que 
exigirá o cumprimento de suas ordens. 

Sarney estabelece uma hierarquia de 
problemas que enfrentamos, que vai desde o 
destaque já tradicional dado à dívida exter
na até o reconhecimento da crise do aparelho 
administrativo, em todos os níveis, que se 
tornou incapaz de funcionar por carência de 
recursos. Mas impõe limites na definição dos 
remédios a serem adotados. 

O presidente garante que seu governo 
não abrirá mão do direito ao desenvolvimen
to, dando prioridade ao social, e não com
pactuará com a corrupção. Prega austeri
dade para seus auxiliares e pede coragem á 
sociedade para que a crise seja superada. 

Em seu pronunciamento, o presidente 
anuncia medidas específicas para alguns 
setores em situação crítica, que vão desde 
um congelamento transitório dos aluguéis 
até a manutenção dos investimentos estatais 
produtivos. Não cita, mas é evidente que se 
refere às suas metas já anunciadas. 

Perante a nação, o presidente Sarney as
sume efetivamente o controle do governo e 
agora espera não ser criticado por proce
dimentos indecisos e indesculpáveis. De
monstra ter poderes e promete que seu 
governo contribuirá para tirar o país da 
crise, colocando-se à disposição da sociedade 
e dos políticos para um julgamento rigoroso. 
Este vem sendo seu tom há algum tempo. 
Parece que abandonou em definitivo o ar de 
modéstia que imprimiu aos seus pronun
ciamentos no início do mandato. Agora fala 
como quem detém poderes reais e se oferece 
à nação para dirigi-la. 


