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O discurso feito ontem em 
São João Del Rey pelo pre
sidente da República, José 
Sarney, reflete não apenas a 
intenção de se prestar uma 
homenagem ao ex-presidente 
Tancredo Neves, ao completar 
um ano de sua morte. Mais que 
isso, o pronunciamento do 
chefe do Governo revelou seus 
pianos no setor social. A cada 
cidadão deve ser dado o direito 
de condições dignas de mo
radia, de trabalho, saúde e 
liberdade. 

Na verdade, estas eram as 
metas de Tancredo Neves, o 
artífice da mudança de regimes 
sem traumas. Tancredo, 
durente sua campanha política 
para a presidência da Repú
blica, conseguiu exteriorizar 
seus pensamentos sobre a for
ma ideal de governo para o 
Brasil, em especial para o 
momento presente de seu povo. 
Em cada pedaço de rua ou de 
sertão, nada falava mais alto 
que o desejo de mudança. 
Mudança não só de regime 
político, mas de condições de 
vida. Os brasileiros já haviam 
conseguido explodir nas ruas, 
durante a campanha das 
Diretas Já, toda a insatisfação 
que sentiam em relação às con
dições pouco dignas de so
brevivência. 

Tancredo Neves precisou 
apenas ouvir para entender es
ta linguagem. E transferiu seu 
sentimento de luta e com
preensão não só em seus dis
cursos e declarações mas, 
sobretudo, na imagem de 
homem público correto e sólido 
de caráter que construiu 
durante quase meio século de 
vida política. Após sua morte, 
ficou seu legado. Sua principal 
tarefa, a de concluir a transição 
do regime de forma pacífica e 
competente, já havia sido 
realizada. 

O presidente José Sarney, 
também político habilidoso, 
soube entender e levar adiante 
as metas do Presidente fale-

eido. Suas açoes 
não arredaram um milímetro 
dos compromissos assumidos 
por Tancredo Neves . As 
mudanças institucionais, com 
a convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte e as 
mudanças na legislação au
toritária foram cumpridas. No 
plano económico, o principal 
fantasma foi exorcizado. A in
flação, agora, é apenas uma 
lembrança dos brasileiros que, 
juntos e conscientes, mantêm 
sua luta para que o Plano de 
Inflação Zero seja bem-
sucedido. 

Restam ainda medidas a 
serem tomadas no campo 
social. O presidente José Sar
ney já tem elaborado um plano 
de medidas que pretende 
efetivar no mais breve espaço 
de tempo possível. E o discurso 
de ontem proferido em São 
João Del Rey serviu como ins
trumento para que todo o País 
tome conhecimento de que es
sas medidas serão de fato im
plantadas. 

O legado de Tancredo 
Neves continua vivo e pleno no 
governo do presidente José 
Sarney. Segundo- suas pa
lavras a seus interlocutores 
mais íntimos, seu governo ter
minará com todas as medidas 
prometidas em praça pública 
concluídas, ' senão bem en
caminhadas, e ao seu sucessor 
caberá a tarefa de implementá-
las. O Presidente da República 
não tem outro objetivo que não 
esse. Não lhe interessa me
didas de vida cupta com fins 
eleitoreiros. O cidadão José 
Sarney' terminará seu . man
dato, de acordo com a vontade 
da Assembleia Nacional Cons
tituinte, e, em seguida, se 
dedicará a outras tarefas mais 
amenas, como a construção de 
uma grande Casa da Cultura 
em São Luís, a leitura de livros 
de sua predileção, e a convi
vência sempre proveitosa com 
seus pares de Academ 
Brasileira de Letras 
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