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Sarney Blog 
Na convenção do PFL, Presidente diz esperar que 
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O presidente José Sarney dis
se ontem, após participar da 
primeira convenção nacional do 
PFL, na Câmara dos Deputa
dos, que está satisfeito com o 
comportamento do PFL e do 
PMDB em relação ao Governo 
E acrescentou: "Eu espero que 
o povo brasileiro, na Constituin
te, fortifique estes dois partidos 
para que se possa prosseguir na 
grande missão que todos nós va
mos tendo". 

Ao falar à imprensa, o Presi
dente afirmou que a Aliança 
Democrática tem hoje um acer
vo muito grande de serviços 
prestados ao.Brasil. 

"Os partidos têm funcionado 
com o maior patriotismo e con
seguimos ordenar o processo 
politico brasileiro e votar as 
transformações políticas. Esta
mos votando as transformações 
económicas e tudo isso só foi 

possível graças ao apoio da 
Aliança Democrática, forrriada 
pelos dois grandes partidos, 
PMDB e PFL", disse o Prési*. 
dente. 

Sarney enfatizou que a Alian
ça Democrática vai ser suporte 
da Constituinte e "nós vamos 
continuar as "mudanças no Bra
sil, apoiados por estes dois 
grandes partidos". 

Sobre os eventuais prejuízos 
que a Aliança terá cóm rompi-, 
mentos estaduais, o Presidente 
afirmou que num país deste ta
manho, de realidades políticas 
tão diferentes de um Estado pa
ra outro, de maneira nenhuma 
as questões estaduais prejudi
cam o grande esforço nacional, 
"que é o maior de todos — que 
os partidos estejam unificados 
pelo País, pelo Brasil e é o que 
estão fazendo". 

O DISCURSO 

A gradeço a maneira cari
nhosa e amiga com que 
acabo de ser recebido 

nesta convenção e as genero
sas palavras aqui proferidas 
pelo governador José Agripi-
no. 

Mais do que agradecer o 
titulo de patrono com que me 
honrou esta convenção, venho 
para testemunhar o apreço 
que tem o Presidente da Repú
blica pelo papel que este parti
do, integrante da Aliança De
mocrática, cumpre na consoli
dação dos ideais da Nova Re
pública. Eu vi nascer a Frente 
Liberal, e dela participei nos í 

momentos difíceis que prece
deram a sucessão presiden
cial. Sinto-me reconfortado 
por sabê-la, hoje, pouco mais 
de um ano após a sua funda
ção, transformada num dos 
maiores partidos políticos do 
País. Vi nascer a Frente Libe
ral. A ela estou ligado pelos 
vínculos da História. 

Sei que os mecanismos da 
representação política não se 
consumam sem que os parti
dos tenham ativa e constante 
participação nas grandes de
cisões nacionais. 

Há, semi dúvida, muito o que 
fazer ainda para consolidar
mos a missão que cabe aos 
partidos políticos e ampliar
mos o exercício da vocação 
cívica ao /nosso povo. Mas a 
melhor manifestação de que 
persistimos no caminho certo 
é o entusiasmo com que o povo 
brasileiro participa do proces
so de restauração democráti
ca e da retomada do desenvol
vimento, do que é prova o am
plo engajamento de toda a so
ciedade no programa de esta
bilização económica. 

Essas sucessivas demons
trações de vitalidade do povo 
tornam inquestionável a voca
ção democrática deste País, 
inestimável património de 
nossas conquistas históricas. 

O Partido da Frente Libe
ral, cuja solidariedade ao Go
verno sou p primeiro a reco
nhecer e a proclamar, tem um 
significativo papel a cumprir 
nessa fase de institucionaliza
ção democrática que todos nós 
vivemos. A presença do pen
samento liberal na política 
brasileira transcende aos go
vernos e ultrapassa as diver
sas etapas da nossa evolução 
política. Ela começa com os 
impulsos da aspiração da in
dependência e se projeta de 
forma vitoriosa no sete de 
abril, que é o marco inicial de 
nossa vida partidária no Im
pério. Sua atuação é perma
nente em fases decisivas, co
mo a do Abolicionismo de Na-
buco, e se perpetua na Repú
blica. 

Não posso esquecer o ensi
namento precioso de Milton 
Campos, quando escreveu 
que, mais do que uma doutri
na, o liberalismo é um estado 
de espírito. 

Pois é este estado de espirito 
que cabe a este partido tam
bém preservar. 

"Superada a ameaça da infla
ção que perigosamente ronda
va as instituições, solapando a 
credibilidade do Governo e 
acometendo a tranquilidade 
de toda a Nação, cumpre ago
ra preparar a grande tarefa 
do reordenamento institucio
nal. Aos representantes do po
vo brasileiro, livremente esco--
lhidos em pleito democratica
mente disputado, caberá o de
safio de plantar as bases do fu
turo, elaborando instituições 
sólidas e duradouras. 

Senhores, convencionais, 

Com alegrja reencontro tan
tos amigos^té companheiros. 
Amigos nascidos do convívio 

da politica, da qual nunca se
parei o conteúdo humano. 
Companheiros forjados nã lu
ta, nas horas de decisões im
portantes, de instantes graves 
de escolher caminhos. 

Disse Tancredo Neves que 
devíamos à Frente Liberal a 
mudança dos rumos do País. 
Devíamos também os resulta
dos do Colégio Eleitoral que 
criaram a Nova República. 

Mais do que eu, urn daqueles 
que iniciaram a partida, auto
ridade teria ele para reafir
mar aqui o que significa para 
o Brasil este partido. 

Por isso, invoco suas pala
vras, que devem ressoar neste 
instante e para sempre, como 
um depoimento eterno, que 
não se pode modificar. 

Disse Tancredo Neves, no 
lançamento do manifesto do 
Partido da Frente Liberal: 

"Esse partido que hoje sur
ge está fadado a preencher um 
grande papel na história 
política de nosso País. Ele sur
ge no momento em que a Infla
ção opera uma de suas maio
res obras politicas. 

"As grandes transforma
ções por que passa o mundo de 
hoje, às grandes mudanças 
que operam no cenário políti
co de todos os países, em que 
novas correntes de pensamen
tos surgem, animando e orien
tando as massas e as lideran
ças, estão a exigir também, 
em nosso País, que os partidos 
adquiriram a plenitude da 
consciência do seu destino his
tórico. E arrematou com es
sas palavras: 

"Este é um partido que sur
ge para ficar. Surge para ficar 
porque ele vem animado dos 
mais profundos e calorosos 
ideais; vem. para ficar porque 
ele se dispõe a interpretar, de 
maneira mais autêntica, os 
sentimentos mais profundos 
da alma brasileira; vem para 
ficar porque ele já nasce ama
durecido na liderança extraor
dinária das grandes capacida
des políticas que se oferece
ram para organizá-lo, coman
dá-lo e levá-lo a todas as con
quistas definitivas a que um 
partido pode aspirar. 

"Nós temos à frente deste 
partido a figura notável de Au-
reliano Chaves, cuja vida pú
blica é a própria austeridade 
em carne e osso e cuja trajetó-
ria politica, no cenário político! 
nacional, é marcada pela inte
ligência, pela probidade, pela 
altivez, e faz com que a possa, 
geração tenha dele o orgulho 
que todos realmente temos de 
possuí-lo como um dos cida
dãos mais conspícuos da Re
pública que estamos vivendo. 
E que estamos construindo. 

"Aos amigos da Frente Li
beral, manifesto, mais uma, 
vez, a minha eterna gratidão.i 

j "... Amanhã, no Governo, ...; 
irei precisar, da maneira a 

! mais veemente, que esses bra^ 
vos patriotas continuem a nos! 

. dar a sua solidariedade, o seu 
apoio, e a sua sustentação''. 

Morto Tancredo Neves, fi
quei com a responsabilidade 
de honrar os seus compromis-, 
sos. Estou sabendo honrá-los e 
honrarei. 

Temos um ano em que os 
partidos serão testados nas ur
nas. 

Não tenho dúvidas de que o 
Partido da Frente Liberal &}\í-i 
dará o Brasil, nas vitórias que' 
conquista, para que, nas as
sembleias constituintes a 
Aliança Democrática ajude a 
consolidar as instituições de-; 
mocráticas deste grande País 

Êxito: são os meus votos 

Muito Obrigado. 
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