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O presidente José Sarney 
a f i rmou on tem, em 
Brasília, que as eleições 
presidenciais de 15 de no
vembro não correm ne
nhum risco. "Brasília con
solidou nestes quatro anos 
uma democracia que não é 
só de fachada, mas, sobre
tudo, as suas estruturas de
mocráticas estão, hoje, ca
da vez mais se consolidan
do", garantiu o presidente, 
após a cerimônia de lança
mento de dois programas 
habitacionais: o Programa 
de Lotes Beneficiados e o 
Programa Nacional do Mu
tirão Habitacional Rural. 

No discurso de lança
mento dos programas, no 
entanto, o presidente recor
reu a uma citação bíblica 
do Eclesiastes, afirmando 
que "há tempo de espalhar 
pedras e tempo de as ajun-
tar. Neste momento o Bra
sil está no tempo de ajuntar 
pedras para construir e não 
de espalhar temores e es
palhar inquietudes", ad
vertiu Sarney, numa refe
rência indireta aos movi
mentos grevistas. 

Numa crítica mais direta 
ás greves, ele afirmou que 
seu discurso não era desti
nado à "nova classe de as
salariados que hoje consti
tui aqueles que têm empre
go, que podem disputar, po
dem reivindicar, podem 
protestar. Eu não vejo na
queles que protestam ne
nhuma ação destinada a es
ses brasileiros que estão aí 

marginalizados^ nas fave
las, no campo, e que são ob
jeto desses programas e 
que, com tanto esforço, se 
tem procurado implantar 
neste país", disse. 

"O processo democrático 
será concluído", garantiu 
Sarney, ressalvando, po
rém, "que o caminho da de
mocracia é difícil". Para o 
presidente, o caminho cer
to para consolidar o proces
so de transição, "com 
maior facilidade", passa 
pelo acordo que está sendo 
proposto por lideranças 
políticas, numa ação con
junta em favor da demo
cracia. "Temos tentado 
desde o início do governo 
que se fizesse um Pacto So
cial", disse. "Acredito que 
com a mobilização de todas 
as lideranças políticas é 
possível que se chegue a 
um entendimento", acres
centou. 

Garantindo que seu go
verno atingiu a meta "his
tórica" de 9% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 
programas sociais, Sarney 
apresentou uma série de 
justificativas para não ter 
atingido um crescimento 
de 1% do PIB ao ano em in
vestimentos para esses se
tores. 

"Tivesse eu mais re
cursos, tivesse eu podido 
ter apoio do País e dos par
tidos, e também dos países 
que são endividados, para 
resistir ao problema da 
dívida, como resisti, nós 
teríamos mais recursos pa
ra investir na área social", 
queixou-se o presidente. 


