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A coragem B^Widí 
Mais uma vez o presidente da República, 

José Sarney, demonstrou ter a estatura de 
um estadista. Adotando o plano auda
cioso de desenvolvimento nacional, ele 
coloca o Pais na rota do que desde o primeiro 
momento foi a ambição da Aliança De
mocrática: superar as injustiças sociais 
existentes e colocar o Brasil entre as nações 
importantes do futuro próximo. A recusa do 
stâtus de subdesenvolvido foi uma das 
primeiras afirmações de Tancredo como por
ta-bandeira de um movimento que abalou a 
Nação e levou à Nova República. 

O Presidente ressaltou de forma constan
te os benefícios de sua reforma econômica. A 
queda da taxa de inflação, praticamente sua 
eliminação, beneficiou toda a Nação e em es
pecial os menos favorecidos. Investimentos 
e consumo aumentaram, distorções locais 
existiram, mas o Pais reencontrou a confian
ça em si mesmo. 

No plano internacional nossa autoridade 
cresceu. Nossos interlocutores perderam a 
possibilidade de pressões inaceitáveis e pas
samos a ter a possibilidade de diálogo. 

No plano interno podemos novamente 
desencadear um processo de crescimento in
dispensável para barrar o crescimento das 
contradições sociais que se tornavam in
toleráveis. 

Entretanto, não se pode negar que os 
problemas acumulados durante longos anos 
não poderiam ser solucionados por uma só 
decisão, por mais importante que fosse. 

O Presidente, diante da situação existen
te, em que um consumismo crescente 
ameaçava a possibilidade de uma poupança 
interna que pudesse assegurar à população a 
diminuição de suas desigualdades inegáveis, 

diante de uma situação em que a poupança 
não seria condizente com as necessidades de 
crescimento econômico, adotou medidas que 
se faziam necessárias. 

Sarney lembrou que muitos foram os que 
condenaram o Plano Cruzado só por seus in
teresses imediatistas. Lembrou o apoio que 
recebeu da opinião pública e convocou os 
cidadãos a se engajarem ainda mais profun
damente na luta pela correção das defor
mações existentes em nossa sociedade e pela 
afirmação do Brasil no futuro próximo da 
humanidade. 

A grandeza dos políticos se afirma não 
nos momentos em que oferecem á seus con
cidadãos facilidades e benefícios, mas jus-

. tamente quando são capazes de afirmar 
quais são os sacrifícios necessários para en
frentar as dificuldades do presente e garan
tir o segurança no futuro. O presidente Sar
ney o fez e respeitando o principio funda
mental de sua política: a busca de uma 
sociedade mais justa e menos desigual. 

As medidas propostas e decididas pelo 
""^residente foram ditadas pela necessidade 

de se instalar no Pais um nível de poupança 
compatível com as necessidades de nosso 
desenvolvimento. Ao fazer seu discurso, o 
Presidente deixou claro que os cidadãos não 
estariam a fazer novos sacrifícios, mas 
apenas a contribuir para o progresso do 
Brasil. Assegurando que a contribuição 
solicitada seria creditada como poupança 
aos contribuintes, o Presidente garantiu que 
todos passavam, juntos com ele, a governar 
o futuro do Brasil. A coragem de tomar em 
tempo certo as medidas adequadas é a 
característica dos grandes homens pi' 
blicos. 


