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CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO 

GAZETA MERCANTIL 
Para Sarney, o Brasil 
nunca viveu um clima 
de liberdade tão amplo 

O presidente José Sarney 
afirmou nesta sexta-feira 
em seu programa semanal 
"Conversa ao Pé do Rádio" 
que nunca o Brasil viveu, 
como agora, um clima de 
liberdade tão amplo num 
período eleitoral. Tanto os 
candidatos à Presidência 
da República quanto os 
eleitores não são tolhidos 
em sua liberdade e têm ga
rantias asseguradas — 
afirma. Segundo o presi
dente, "quem for eleito to
ma posse e receberá uma 
democracia autêntica, 
uma verdadeira democra
cia". E isso — garante — 
deve-se ao trabalho de seu 
governo, que promoveu a 
transição democrática. 

Sarney disse, ainda, que 
"uma importante fonte de 
tranquilidade para os bra
sileiros e brasileiras é, sem 
dúvida, o comportamento e 

do bem comum. Portanto, que
ro dizer o seguinte: as brasilei
ras e brasileiros devem se sen
tir livres, absolutamente livres 
para escolher seus candidatos. 
Quem for eleito toma posse e 
receberá uma democracia au
têntica, uma verdadeira demo
cracia. 

V desenvolvimento 
passa 
pela 

democracia" 

"E eu espero e apelo para 
que todos me ajudem, na medi
da de suas forças, a cumprir 
com esse item essencial do 
meu governo, que foi o de pro
mover a transição democráti
ca, cujo coroamento é a eleição 
e posse do novo presidente, em 
clima da mais absoluta norma
lidade. O desenvolvimento pas
sa pela democracia. 

''Quero agora falar sobre ou
tro assunto. Uma importante 
fonte de tranquilidade para os 
brasileiros e brasileiras é, sem 
dúvida, o comportamento e o 
trabalho que têm desenvolvido 
as Forças Armadas, plena
mente integradas no projeto da 
transição democrática e orgu
lhosas de sua contribuição pa

ra a paz e liberdade que, hoje, 
nós desfrutamos no Brasil. A 
transição democrática, no Bra
sil, foi feita com as Forças Ar
madas e não contra as Forças 
Armadas. Como comandante 
supremo, autoridade constitu
cional que exerço com firmeza 
e com atenção, eu tenho reali
zado visitas às instalações da 
Marinha, da Aeronáutica e do 
Exército. Na Marinha, eu esti
ve acompanhando as mano
bras da esquadra, em pleno 
mar, em companhia de toda a 
esquadra brasileira, muitas 
fragatas, muitos torpedeiros, 
submarinos e porta-aviões, as
sistindo a todas as manobras e 
verificando os avanços de alta 
tecnologia que nós encontra
mos ali, para profissionalizar 
os nossos homens do mar. 

"Senti orgulho, como brasi
leiro e como presidente da Re
pública, do grau do desenvolvi
mento científico e tecnológico 
conquistado por técnicos da 
Marinha, pelos marinheiros, 
pelos oficiais, pelos almirantes 
e todos os que trabalham nesse 
"seu uever cunsmucronai, que e 
o dever de sustentar as institui
ções, sustentar a ordem do nos
so país. A base da ordem é a 
base do nosso progresso. O 
Brasil tem uma vocação uni
versal e essa vocação será 
cumprida com o Brasil se tor
nando um grande País — um 
grande País no setor económi
co, no setor cultural e no setor 
político. 

"Para terminar, minhas últi
mas palavras são constituídas 
numa afirmação de sempre. 
Como todos sabem, nós atra
vessamos muitas dificuldades, 
mas nunca cedemos um 
milímetro no interesse nacio
nal. Eu nunca permiti e jamais 
fiz qualquer concessão no sen
tido de entregar ou de recuar 
em qualquer coisa que dissesse 
respeito ao interesse nacional. 
Eu resisti a todas as pressões 
sem ajuda interna e sem ajuda 
externa. As paixões políticas 
foram mais fortes que a união 
que devia se estabelecer neste 
País para defender o Brasil e 
assegurar os nossos interesses 
na área internacional. E nin
guém, contudo, apoiou o gover
no nos seus momentos mais 
difíceis. Eu caminhei solitário 
na politica externa para colo
car o País no seu rumo, como 
eu disse, de uma vocação uni
versal. Mas, todas as dificulda
des, nós venceremos. E nesses 
tempos, tempos de eleição, 
tempos de paixão, eu devo di
zer que o Brasil é o meu candi
dato. E ele nunca perdeu, nem 
perderá. 

"Bom dia e muito obrigado". 


