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O presidente falou à nação através do in
terlocutor mais adequado: a imprensa. Não 
se poderia esperar que se realizasse um 
diálogo fácil, que todas as dúvidas fossem 
resolvidas de imediato. Entretanto, iniciou-
se um diálogo que é fundamental numa 
democracia. 

Da entrevista coletiva do presidente o 
que mais se pode ressaltar é o fato dela ter se 

: realizado. A população esperava e queria 
saber o que o presidente estava a pensar, a 
esperar face á nossa crise e, em especial, de 
seu novo plano econômico. Foi aos jornalis
tas que coube a tarefa de interpretar as 

. preocupações dos cidadãos, fazer as pergun
tas que estavam nas cabeças de todos. O 
presidente respondeu de forma clara e 
precisa, informou á população e deu dados 

':, antes quase que confidenciais ou de cir
culação restrita entre os especialistas. Ti
vemos, finalmente, um princípio de diálogo. 

Para a democracia a informação é indis
pensável. Ela o é mais ainda quando se vive 
uma situação de crise, O poder deve vir ao 
público, explicar-se e dar os fundamentos 
das decisões que atingirão a todos, que 

! afetarão os destinos dos cidadãos. A questão 
mais importante nesta comunicação é a es-

• colha do interlocutor. Neste ponto o 
presidente foi feliz, escolheu a imprensa. Ela, 
e só ela, poderia colocar de forma precisa as 
questões que afligem a população. 

A escolha do canal de comunicação era 
i fundamental. Um novo pronunciamento do 
! presidente naturalmente traria esclareci -
; mentos, mas provavelmente não poderia 

tomar em consideração todas as preocu
pações fundamentais dos brasileiros. A im-

r^ prensa foi a encarregada de, por assim dizer, 
$2 provocar as questões mais sensíveis. O fez 
as sem maiores cerimônias. A entrevista tor-
sÊ  nou-se produtiva e eficaz. 

o° Praticamente todas as questões mais 
1 preocupantes do Brasil de hoje foram co

locadas ao presidente e ele as respondeu com 
objetividade e precisão. Não mediu palavras 
nem se utilizou de meios termos. Colocou-se 
no primeiro plano e falou como chefe de Es
tado e de governo ao mesmo tempo. Só isto 

^representou uma definição. Sarney não 
presenteu entre ele e o povo intermediários. 
alou diretamente ao povo. Assumiu even

t u a i s erros das ações que são praticadas por 
fjfôeus auxiliares, mas também reivindicou o 
Demérito dos acertos. Falou pensando nos 

deres que a atual Constituição lhe atribui, 
ão o fez por acaso. 

„ j Foi um grande chefe de estado europeu, 
Charles De Gaulle, que disse que um povo 
jrecisa de tempos em tempos encarar de 
j-ente aquele que é o principal responsável 

~pelos seus destinos. Sarney assumiu as suas 
responsabilidades e se ofereceu à opinião 
pública como o reformador de uma situação " 
que todos consideram insustentável. Agora ' 
ele vai capitalizar os êxitos de sua nova *•• 
política ou sofrer as conseqüências de seu in
sucesso. Não podia existir maior prova do 
otimismo do presidente que esta atitude de 1 
se colocar na linha de tiro. Ele confia na ação 
de seu governo e une seu destino ao de sua / 
ação. . ' J 


