
;i= " - 8 NUV 1985 

f^Afalado 
' Ontem o presidente Sarney falou ao 

povo. Aproveitou a "Conversa ao pé do 
rádio" para dar seu recado pouco antes das 
eleições. Ele foi claro e até incisivo em dois 

; pontos importantes: o decurso do processo 
eleitoral e as diretrizes económicas que 
pretende perseguir. 

Num regime presidencialista, quando fala 
o chefe do Estado é importante que se atente 

4 às suas palavras. Ele detém poderes e por is
so não pode falar em vão. Tudo que diz deve 
ser antes planejado em detalhes sob pena de 
desmoralizar o seu governo. Suas palavras 
passam sempre a ser analisadas cuidado-

! sãmente pelos especialistas políticos e pelos 
: líderes da sociedade. E o presidente Sarney 
! evidenciou segurança e otimismo em todos 
j os planos. 

O primeiro tema importante que abordou, 
] como não poderia deixar de ser, foi sobre a 

campanha eleitoral. Mostrou-se satisfeito 
com a normalidade da campanha. Disse que 
todos os brasileiros estão podendo avaliar os 
programas dos diversos candidatos e, assim 
escolher melhor os partidos de sua preferên
cia. Neste domínio, não abordou dois pro
blemas que estão preocupando o mundo 
político: a influência do poder económico e a 
existência de alianças muitas vezes inex
plicáveis entre candidatos antagónicos. 

Naturalmente o presidente desejou ficar 
numa avaliação mais genérica e demonstrar 

', confiança de que o próprio processo de
mocrático tenderá a corrigir as distorções 

, que porventura se manifestem no primeiro 
momento de liberdade. 
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O presidente fez questão de colocar em 
análise as relações de seu governo com o 
processo político em curso. Inicialmente, • 
disse que seu governo é político e por isto ' 
mesmo, deseja a vitória das forças da Alian
ça Democrática. Não manifestou preferên
cias em relação aos partidos ou forças que a 
constituem, pelo contrário, deixou uma am
pla margem de liberdade de escolha entre as : 
diferentes forças. 

A tomada de posição do presidente não 
pode ser menosprezada, .pois sentindo-se . 
apoiado por grande parte da população, ' 
procura transferir para as forças que o sus
tentam o prestígio que julga possuir, embora 
tenha sido cauteloso. Afirmando suas j 
preferências, o presidente fez questão de 
dizer que não se envolve e nem envolverá seu '• 
governo na campanha. Justificou esta 
atitude com a intenção de manter a auto
ridade de que desfruta acima de todas as 
suspeitas. 

A parte mais reveladora do discurso do ! 
presidente foi a relativa ao plano económico 
— Plano Cruzado — e deixou claro, além do 
otimismo manifestado, que ele poderá sofrer 
correções. Isto o presidente já havia anun
ciado em pronunciamentos recentes, mas 
agora foi mais longe. Disse que as eleições : 
não limitarão sua ação. Tomará as medidas 
que julgar necessárias, independente do 
processo eleitoral. Esta parte do discurso, 
aproximada da afirmativa repetida de que 
tinha coragem de tomar decisões, faz com 
que os observadores se interroguem: está o 
presidente reservando surpresas para breve? 


