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A fala presidencial 
O presidente da República fez 

um pronunciamento, marcado 
pela grandeza e pela modéstia. 
Colocando-se como um cidadão 
comum afirmou-se com
pletamente identificado com as 
altas funções a que foi alçado. A 
tônica de seu discurso foi a da 
afirmação democrática. 

José S arney não só relembrou 
o quanto marchamos no sentido 
democrático no pequeno período 
em que nos governa como tam
bém adotou o tom conveniente a 
um chefe de Estado democrático. 
Nada de tiradas demagógicas, 
nada de promessas irrealizáveis. 
Falou no tom da respon
sabilidade e da verdade. 

Como democrata, o presidente 
enfatizou que necessita da 
cooperação de todos, não preten
de e nem pode governar a partir 
de uma torre de cristal. Par
ticipação foi sua ênfase e ela é 
pedida a todos sem exceção. 

Lembrando as iniciativas de 
seu governo, o presidente salien-
tou o restabelecimento 
generalizado de eleições diretas 
para todos os postos, a supressão 
das subiegendas, a afirmação 
do direito de voto para os 
analfabetos, o restabelecimento 
do direito a coligações e à liber
dade de organização partidárias. 

O presidente se situou 
claramente como um homem de 
centro e disse que a democracia 
não implica na concordância e 
sim na afirmação das liberdades 
para todos. O presidente deu seu 
tom pessoal, que seguramente 
marcará todo seu mandato. Para 
ele, a democracia não pode se 
exaurir no domínio das liber
dades políticas, tem de ser um 
conteúdo social, tem de buscar a 
justiça social. 

Ao definir as linhas-mestras de 
seu programa, lembrou que ele 
decorre da plataforma que a 
Aliança Democrática apresentou 
à opinião pública. Citou Tan
credo e afirmou que as promessas 

r—————-

da campanha constituem um 
patrimônio ao qual será fiel. 

O tom do presidente foi per
manentemente o da confiança e o 
da fé no Brasil. Mostrando que o 
regime democrático é aquele que 
permite a conjugação de forças da 
sociedade para enfrentar as 
dificuldades, acresceu mais um 
elemento em sua profissão 
política. 

O presidente da República, 
assumindo a estatura de um 
estadista mostrou a que veio. 
Seu nome, na história, estará 
ligado â ambição grandiosa da 
construção de uma democracia 
estável e mais justa em nosso 
País. Esta ambição é grande e è 
ela que marca o destino dos 
governos que não se acomodam a 
crises conjunturais. 

O presidente Sarney com seu 
pronunciamento não fez um gesto 
de ruptura, pelo contrário, deu 
continuidade a sua ação desde o 
momento em que teve de assumir 
a presidência. Por seu caráter e 
por sua formação, é um homem 
dá ação refletida, um homem do 
diálogo. Isto não significa a tibiez 
na tomada de decisões, isto não 
significa falta de firmeza nas 
decisões. 

Homem talhado para exercer 
uma direção democrática não 
utiliza os recursos fáceis do 
populismo e da demagogia. Com 
ele, isto ficou demonstrado, o 
Brasil caminhará com segurança 
para a democracia plena. 

Demonstrando a deter
minação de que está imbuído o 
presidente enunciou claramente a 
necessidade de fortalecer, de 
reforçar as instituições políticas 
para que a democracia possa 
resistir aos embates a que possa 
ter de enfrentar. 

Ontem, o presidente ofereceu á 
toda a Nação uma visão ampla 
das tarefas que todos teremos de 
enfrentar no caminho da 
democracia. 
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