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Sábado, 15, e segunda-feira, 17 de margo de 1986 

• Política 
PLANALTO 

Sarney completa um 
àncrde governo sem 
comemoração oficial 

por Helena Daltro 
de Brasilia 

O governo do presidente 
José Sarney completou um 
ano sem qualquer comemo
ração oficial, conforme de
terminou o próprio Sarney, 
pois a data foi traumática, 
marcada pelo internamen
te e a primeira das sete ci
rurgias a que foi submetido 
o ex-presidente Tancredo 
Neves, na noite do dia 14. 
Ao descer a rampa do Palá
cio do Planalto, como acon
tece todas as sextas-feiras, 
Sarney mudou o tempo do 
verbo de uma frase que 
vem repetindo há meses, 
desde que assumiu o gover
no: O Brasil vai dar certo. 

Ao entrar no carro oficial 
que o levaria à residência 
do Alvorada, Sarney disse: 
"Posso dizer que o plano 
econômico está vitorioso, o 
Brasil deu certo". Pela ma
nhã, durante o programa 
"conversa ao pé do rádio", 
o presidente fez um pro
nunciamento confiante 
quanto ao programa de es
tabilização da economia e 
as realizações do governo. 

"Felizmente vencemos. 
Deixamos para trás o medo 
e a violência. Hoje reina a 
liberdade neste país. Dei
xamos para trás a descon
fiança e a dúvida, que fa
ziam os brasileiros não sa
ber o que os esperava no 
dia seguinte. Deixamos pa
ra trás o desemprego e o 
ódio que separava os brasi
leiros. Neste país ninguém 
é discriminado por motivos 
políticos, ideológicos, regli-
giosos, econômico-sociais 
ou profissionais. Desde 
aquela manhã incerta de 15 
de março de 1985, em que 
deixei minha casa, como 
vice-presidente, para assu
mir o governo da Repúbli
ca, passados doze meses, 
confesso que surgiu um 
país de novos e de grandes 
desafios." s 

Passados quinze dias da 
instituição do programa 
econômico, completados 
na sexta-feira, Sarney dis
se que ficaram para trás a 
inflação, "desgraças" co
mo a correção monetária e 
o cruzeiro, desmoralizado 
pelas desvalo.izações e pe
las rem are ações. "Não va
mos permitir que a covar
dia, a tibieza ou a descon
fiança criem qualquer nos
talgia dos tempos da infla
ção. Já podemos afirmar 
que deixamos para trás, 
junto com a inflação, a 
mentalidade doentia da ex
ploração e da mesqui
nhez", disse. 

O presidente recebeu di
versos pedidos de emisso
ras de rádio e televisão pa
ra gravar uma mensagem 
especial de comemoração 

PARTIDOS 

José Sarney 
por um ano de governo, 
mas não aceitou, conforme • 
informou o secretário ae 
imprensa, Fernando César 
Mesquita. Autorizou so
mente a redação de cinco 
páginas de um relatório so
bre as realizações do go
verno nas áreas econômi
ca, política, institucional, 
social e administrativa, • 
distribuído na sexta-feira. 

O relatório destaca as 
medidas econômicas do 
plano de estabilização, enu-
mera a convocação da 
Constituinte, a instituição »•-
das eleições diretas para 
presidente e vice, para pre
feitos das capitais, direito 
de voto aos analfabetos, le
galização dos partidos 
clandestinos e representa
ção política para o Distrito 
Federal no plano das mu
danças institucionais. Co
mo mudanças políticas 
destacam-se: adesão aos 
pactos internacionais das 
Nações Unidas sobre direi
tos civis e políticos; repú
dio à tortura; negociação 
com soberania e indepen
dência da dívida externa 
brasileira; decisão do go
verno em não se valer de 
legislação coercitiva para 
tratamento das greves tra
balhistas; decisão do presi
dente de não acionar a lei 
de segurança nacional; e 
não-utilização do decurso 
de prazo para aprovação 
de lei sem exame do Con
gresso Nacional. 

Nas mudanças econômi
cas destacam-se: fim da 
recessão e retomada do de
senvolvimento; crescimen
to do PIB em 8,3%, da pro
dução industrial em 9% e 
da produção agropecuária 

- em 8,8%; extinção do défi
cit público para este ano e 
aumento das reservas in
ternacionais líquidas de 
US$ 500 milhões para US| 
4,7 bilhões em 1985. Desta
ca ainda os programas de 
alimentação gratuita, com
bate às mordomias com a 
redução da frota de carros 
oficiais e o fim do déficit da 
Previdência Social. J 


