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Tancredo manda mensagem aíSamey

Exemploficana
Em sua primeira mensagem
ao presidente em exercício, José
Sarney, desde que foi operado, o
presidente eleito Tancredo
Neves diz que «a Naçaõ está
registrando o exemplo de irrepreensível correção moral que
o prezado amigo lhe transmite
no exercício da presidência da
República».
«O seu exemplo, presidente
Sarney, ficará memorável em
nossa história», diz a carta, que
tem 14 linhas datilografadas e
foi entregue ontem ao presidente
em exercício pelo assessor especial de Tancredo, o seu filho
Tancredo Augusto.
Em resposta. Sarney ditou
uma declaração a seu assessor de
imprensa, Fernando César Mesquita, destacando que «as
Kalavras do presidente Tancredo
íeves recompensam e enchem
de orgulho a minha modesta
vida publica».
Tancredo
Augusto e o
secretário particular do presidente eleito, Aécio Cunha,
chegaram ao Palácio do Planalto
as llh45, trazendo a mensagem.
O ato de entrega foi presenciado
pelos repórteres e começpu as
llh55 no gabinete da Presidência, no terceiro andar da sede do
governo.
Sentando a cabeceira, de
terno escuro, Sarney estava
acompanhado do ministro chefe
do SNI, Ivan de Souza Mendes,
do coronel Albérico Barroso Alves, seu chefe de gabinete, e de
um ajudante de ordens. Ao lado
de Tancredo Augusto, Aécio
disse a Sarney que o presidente
eleito os tinha convocado pela
manhã — ele é o assessor especial — para que fossem portadores da mensagem.
Ao entregar a carta, Tancredo Augusto disse:
— Senhor presidente, é com
muita satisfação e alegria que
lhe passo as mãos a mensagem.
Em seguida, fez-se silêncio
no gabinete, enquanto Sarney
lia a carta. Ao terminar, muito
emocionado, ele agradeceu:
— Peço que transmita ao
presidente Tancredo a minha
alegria. Não poderia ter maior
satisfação nessa fase da minha
vida pública.
Ao posar para os fotógrafos,
ao lado de Tancredo Augusto e
Aécio Cunha, Sarney comentou:
— Acho que já atravessamos o momento mais difícil. À
tarde, o presidente em exercício
foi descansar na fazenda de um
amigo, nas proximidades de
Brasília, cuja localização sua as<?essoria não revelou.
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Encimada
pelo timbre
«Tancredo Neves» é a seguinte a
mensagem de Tancredo a Sarney.
«Brasília, 23 de niarço de
1985
Caro Sarney.
A Nação está registrando o
exemplode irrepreensível corf
reção moral que o prezado
amigo lhe transmite no exercício
da Presidência da República.
Na política, o exemplo é mais
importante que o discurso. O
discurso é efêmero pela sua
própria natureza, o seu efeito
termina com a leitura de sua
divulgação por mais eloqüente e
oportuno que seja ele. O exemplo, ao contrário, contribui para
a construção ética da consciência
do nosso povo que, na solida-

riedade que tem demonstrado,
tem me dado forças para superar
estes momentos.
O seu exemplo, presidente
Sarney, ficará memorável em
nossa história?
Eis a íntegra da resposta de
S arney, ditada aos jornalistas :
«Fiquei muito feliz não só
pelo conteúdo da mensagem
carinhosa do presidente dá
República Tancredo Neves,
como também porque ela demonstra a certeza de sua total
recuperação e que em breve o
teremos, para a felicidade do
povo brasileiro, no comando
supremo do Pais. As palavras do
presidente Tancredo Neves
recompensam e enchem de orgulho a minha modesta vida
pública».

O elogio ao amigo.
A mensagem do presidente eleito Tancredo Neves ao
presidente em exercido, José
Sarney, é a seguinte, na integra:
«A Nação está registrando
o exemplo de irrepreensível
correção moral que o prezado
amigo lhe transmite no exercício da Presidência da República.
Na política, o exemplo é
mais importante que o discurso. Ü discurso é efêmero pela
sua natureza. O seu efeito ter-

mina com a leitura de sua
divulgação por mais eloqüente
e oportuno que seja ele. O
exemplo, ao contrário, contribui para a construção ética
da consciência do nosso povo
que, na solidariedade que (em
demonstrado, tem me dado
forças para superar estes
momentos.
O seu exemplo, presidente
Sarney, ficará memorável em
nossa história.
Un\ cordial abraço para
Marly».

