
SarnejLjê democracia consolidada 
Em vez de falar da greve geral, 

o presidente José Sarney preferiu 
dizer que ontem era um dia normal 
de trabalho, apesar de estar com 

Sletando quatro anos de governo 
•fegante, depois de subir 26 de 

graus da escadaria do prédio anexo 
ao Palácio do Planalto, o Presiden
te fez um rápido balanço do quarto 
ano de seu mandato e afirmou que 
"o próximo Presidente vai encon
trar um país democratizadoj que 
atrevessou o desfiladeiro da transi
ção democrática com todos os pro
blemas do período de transição e 
vai encontrar um país com a sua 
economia equilibrada, em condi
ções de dar o seu grande salto para 
o século XXI". 

Sarney fez o balanço quando foi 
abordado por jornalistas a caminho 
do consultório do dentista Oseas 
Almeida de Araújo, que faz revisão 
odontológica no Presidente a cada 

seis meses. A de ontem faz parte da 
primeiro etapa de umcheck-up ge
ral que terminará em meados de 
abril, com exames no Instituto do 
Coração (Incor), em São Paulo. <;; 

Tranquilidade Í 7 T j 
Acompanhado do minis t ro-^ 

chefe do Gabinete Militar, generalcsí 
Bayma Denys, Sarney disse estar?y 
"empaz" com sua consciência, cer-f;^ 
to de que tudo fez para atender as 
reivindicações do povo brasileiro.^ ' 
"Posso constatar que pudemos,^ 
nesses quatro anos, consolidar a ^ 
democracia no Brasil, viver um cli-_j 
ma de liberdade no País, assegurar^ 
a transição democrática para o po-^p 
vo realizar as suas escolhas", cq^í 
mentou. Os 365 dias que lhe res=£$ 
tam serão usados, conforme obser-^ 
vou, para consolidar tudo o que foi ' 
feito e iniciado desde 15 de março 
de 1985. As vitórias obtidas nesse 

tempo, de acordo com Sarney, de
vem ser creditadas "ao povo 
brasileiro" 

? O presidente disse não guardar 
^mágoas, mesmo dos momentos em 
'que julga ter sido incompreendido. 
"Quem vive a política sabe perfei
tamente que não podemos ter una
nimidade. O que se busca é ter 
sempre a unidade — a adversidade 
dentro da unidade", afirmou. So
bre os inimigos, tranquilizou: "Na 
minha vida eu nunca tive ressenti
mento. Ele destrói as pessoas". 
Perguntado se estaria disposto a 
começar tudo outra vez, invocou o 
chanceler da Prússia do século pas
sado, Otto Von Bismarck, que ensi
nava ser a política "a arte do possí
vel". "Quem governa", completou 
Sarney, "sabe que governa com cir
cunstancias. Tenho a consciência 
tranquila de que fiz o possível". 


