
Convite i 
O presidente falou e foi claro. Disse o que 

já fez, mostrou os progressos realizados, o 
que representou o Plano Cruzado e cobrou 
dos cidadãos o crédito de que se julga 
merecedor. Com expressões marcadas pela 
emoção, ele procurou traduzir para o público 
os problemas que enfrentamos neste mo
mento. 

Se o presidente conseguiu contencer a 
nação é um problema que só o futuro irá 
dizer. Sua fala veio num momento de crise 
de confiança provavelmente teria sido 
mais eficaz se tivesse ocorrido antes do con
fronto que sucedeu com o Plano Cruzado II. 
Quem pode duvidar da autoridade do 
presidente, do crédito que conquistou junto 
à opinião pública? 

A enumeração das conquistas decorren
tes do Plano Cruzado e a afirmação de que 
aqueles mesmos que o combateram, agora 
convocam o povo em sua defesa, deixa seus 
adversários em dificuldades. Entretanto, na 
sociedade o conflito está aberto e pode-se 
mesmo dizer que a violência já chegou às 
praças públicas. A palavra respeitada do 
presidente chega, sob este ponto de Vista, 
com certo retardo. 

Os inimigos do Plano Cruzado foram, 
segundo o presidente, os especuladores e os 
radicais que agora se colocam em defesa de 
suas conquistas. Em sua análise, Sarney 
reconheceu que dificuldades surgiram na 
execução de seu projeto e que por isso cor
reções se impunham. Disse que teve a 
coragem de adotá-las e se mostra disposto 
ao diálogo. E refez a proposta de um pacto, 
social pelo qual lutou e não teve a acolhida 
que esperava. 

O presidente reafirmou que seu objetivo, 
do qual não abrirá mão, é o crescimento 
econômico do pais, com a eliminação das in
justiças sociais. Neste sentido, relembrou 
todas as iniciativas dó governo no campo 

continuar perseguindo. 
Sentindo que o desafiam para um con

fronto, afirmou que, como principal respon
sável pela ordem não cederá às pressões de 
determinados setores. Segundo o presidente 
é indispensável que a ordem reine para que o 
pais possa vir a ser uma das principais 
potências mundiais. 

Assumindo o tom da modéstia, S arney se 
definiu um estadista que tem o dever das op
ções finais. Disse não ser um especialista em 
todos os domínios e que formou sua equipe 
de governo com base naqueles que resis
tiram ao regime anterior, o qual culpou pela 
situação em que nos encontramos neste 
momento. 

O presidente conseguiu também dar o seu 
recado aos interlocutores internacionais, 
descartando a hipótese de aceitarmos 
«receitas» que nos condenem à estagnação e 
ao desemprego. Denunciou ao mesmo tempo 
que o desencadeamento, a nivel interno, da 
contestação violenta acaba por diminuir a 
autoridade de nossos representantes no ex
terior. 

O presidente não falou encerrando um 
debate. Ao contrário, manteve-o, deixando a 
discussão em aberto até para os que con
siderou radicais. 

Seria conveniente para todos os que 
querem a democracia e o progresso social 
analisar as palavras do presidente de forma 
construtiva. Ele convoca ao diálogo e isto é 
positivo. Nesta fase, em face da crise em que 
vivemos, a prudência deve dominar as ações. 
As interpretações do presidente de suas 
próprias ações pode ser discutível, mas é 
inegável que sob seu comando o país entrou 
numa fase de vida política democrática sem 
paralelo em nossa história. Colocar em risco 
os avanços alcançados pode ser danoso. Que 
o diálogo se implante entre os brasileiros. í) 


