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O presidente José Sarney 

íez ontem o último pronun
ciamento de seu mandato, 
f»m cadeia de rádio e televi
são, antes de entregar a 
faixa presidencial ao elei
to, Fernando Collor de Mel
lo. Desejando votos de êxi
to ao seu sucessor, Sarney 
falou das dificuldades por 
que passou nos cinco anos 
em que esteve à frente na 
presidência da República. 

Lembrou do 15 de março 
de 1985, quando tomou pos
se, em virtude da doença 
que vitimou o presidente 
Tancredo Neves, afirman-
,do que nunca pensou ser 
Presidente da República: 
"Recebi a tarefa gigantes
ca de .compor forças hete
rogêneas. Em tempos de 
cobranças, esperanças e 
violências, construi o esta
do pleno de direito. Tinha 
de f dar estabilidade e go
vernabilidade ao governo e 
com obstinação enfrentei o 
grande desafio". 

Em seu pronunciamento, 
Sarney ressaltou que a 
maior conquista de seu go
verno foi o "fim de uma era 
Ò!ò monopólio dos privile

giados". Ele citou, como 
'exemplos, a organização li

vre dos trabalhadores, da 
sociedade — em torno de 
"associações de bairro, do
nas de casa, moradores, re
ligiosos, entre outros" — e 
o surgimento de novos sin
dicatos. "Enfim, todos co-

*meçaram a participar da 
democratização da socie
dade, a mudança da socie-

»dade criou novas relações 
sociais". 

^ Sarney lamentou que a 
*crise econômica e do Esta

do n&o pudessem ter sido 
danadas em seu governo e, 
-yàra seu sucessor, deixou 
'%n conselho: "O presiden
tas deve ser o árbitro e não o 
•'protagonista". 

-*vs-
^0! Segue a integra do pro-
tnunciamento do presidente 
niosé Sarney, realizado on
tem em cadeia de rádio e 
.televisão: 
-«^'Brasileiras e brasileiros, 
roÉ com uma grande emoç&o 
que falo. Chego ao üm da jor-

la amanha. Transmito a 
ia do estado e do governo 
RepubUca. Tenho a cons-
icia tranqüila, porque exer

ç o governo com a coragem de 
ser tolerante, com a arma da 
.«paciência, t o m a força <ja mi-
^ha fé, com a correção do meu 
comportamento, a austeridade 
xôfft que cumpri os meus deve-
" res. A vida monásttca Com que 
'WaÜquel a liturgia do cargo. 
•6?̂ uero recordar a todos a mi

nha posse, naquele dia longín
quo de 15 de março de 1985. Na
quele momento eu afirmei: eu 
estou com os olhos de ontem, o 
Deus da minha.fé quis que eu 
presidisse este momento. Eu 
nunca pensei ser presidente da 
República. Com a doença e de
pois a morte de Tancredo Ne
ves coube-me dirigir a Nação. 
Recebi a tarefa gigantesca de 
compor forças heterogêneas. 
Em tempo de cobranças, espe
ranças e violências, construi o 
Estado pleno de direito, tinha 
de dar estabilidade e governa
bilidade ao governo, com obsti
nação enfrentei o grande desa
fio. 

Eu vejo nesta noite a estrada 
percorrida. Nestes cinco â nos o 
que aconteceu e desvendado o 
mistério que o destino reserva
ra. Naquele tempo eu pergun
tava a mim mesmo entre uma 
grande perplexidade e senso do 
dever: o que vai acontecer nes
tes cinco anos, onde vamos 
chegar, o que me espera em 
meio a tantas dificuldades que 
eu conhecia? E preparei-me in
teriormente para enfrentar es
te desconhecido. Vivi a agonia 
de cada dia, a luta de cada ins
tante, conheci o gosto amargo 
de dias em que sangraram lá
grimas, as flores murcharam, 
amigos fugiram, vivi horas de 
desencanto, de quase desespe
ro. 

"Construí 
o estado de 

pleno 
direito" 

Mas também tivemos dias de 
sonhos, de esperanças, de 
grandes lealdades, de grandes 
alegrias, de ver e de testemu
nhar gestos de grandeza, de co
mungar da alegria mais pura 
dos sucessos e das vitórias. 

Dias em que também tive a 
dor da derrota, do fracasso e 
da vilania, mas não desertei. 
Eu tinha de ser digno de mim 
mesmo, do meu destino e che
gar a este porto que nós chega
mos. Há um tempo de semear, 
há um tempo de colher e é pos
sível que o tempo de colher se
ja mais glorioso mas, sem dú
vida, é o tempo de semear que 
determina aquilo que a gente 
vai colher. 

Num período de múltiplas 
transformações internas e ex
ternas coube-me plantar e pou
cas vezes colher. Mas eu plan
tei o exemplo da paciência polí
tica que foi essencial à convi
vência democrática. Plantei os 
ventos da liberdade que varre
ram o país inteiro. Plantei as 
modificações institucionais 
promovidas sem hesitação. Se
meei o exemplo de respeitar o 
limite dos exageros, a liberda-

de de imprensa, do rádio e da 
televisfio. Semeei a conciliação 
e a tolerância na busca da mais 
ampla convivência democráti
ca que já viveu esse país. 

"O presidente 
deve ser o 

árbitro e não 
o protagonista" 

Os poderes da Presidência 
foram contidos para que maior 
fosse o poder do povo. A socie
dade libertou-se do medo e se
meei o exemplo da tranqüilida
de e da compreensão. Semeei o 
exemplo da magnanimidade, 
de amor á pátria, de educação 
política. Preferi ser injustiça-
do, a cometer injustiças. Silen
ciar a fazer silenciar. E hoje eu 
me orgulho de ter contribuído 
através do meu comportamen
to pessoal para que o País reen
contrasse na paz o caminho da 
reconciliação de uma socieda
de dividida pelo ódio, pelo res
sentimento, pela amargura e 
pela prepotência. 

O presidente da República 
deve ser o árbitro e não o prota
gonista. O que a muitos pare
ceu muitas vezes fraqueza, na 
verdade foi a força da coragem 
para esta radical mudança na 
vida nacional. Tornava-se ne
cessário abrir espaços para a 
maioria desprotegida e pobre 
para que ela não tivesse so
mente o voto formal mas tam
bém o poder de opinar, de par
ticipar, de decidir. Nós vive
mos hoje no Brasil uma demo
cracia com voto e antigamente 
vivíamos uma democracia for
mal. 

Iniciou-se um novo tempo, o 
fim de uma era do monopólio 
dos privilegiados. Os trabalha
dores organizaram-se e têm li
berdade para reivindicar de 
uma maneira livre. O governo 
absolveu até mesmo os ataques 
mais violentos, as injustiças de 
que foi alvo sabendo que elas 
faziam parte de um momento 
de travessia e a democracia, 
grande aspiração de todos nós, 
se derramou como um sistema 
de capilaridade irreversível a 
todos os setores. 

O nosso povo se organizou 
nesses cinco anos em associa
ções de bairro, de donas-de-ca-
sa, de moradores, de religio
sos, de lavradores, de operá
rios, de comerciantes, de pe
quenas indústrias, de produto
res, de profissionais liberais, 
de estudantes, de intelectuais e 
surgiram milhares de novos 
sindicatos, enfim todos come
çaram a participar e a demo-
cratiiaç&o da sociedade, a mu
dança da sociedade criou no
vas relações sociais. 

Hoje, nós respiramos uma 
atmosfera de liberdade que 

nunca respiramos neste pais e 
este tempo sepultou o tempo 
dos temores, dos truncamentos 
institucionais, das ameaças de 
golpes, das conspirações, das 
fraudes, das interferências go
vernamentais para influenciar 
e deformar a vontade do povo, 
das baixas práticas eleitorais, 
do subdesenvolvimento políti
co, das manobras para a conti
nuidade no poder. 

A liberdade que nós conquis
tamos prova que viramos uma 
vertente da história. E a histó
ria não fala daqueles que cons
truíram somente estradas, le
vantaram templos e monumen
tos, ela acolhe aqueles que 
criaram sistemas, apontaram 
caminhos, guiaram com probi
dade sua conduta de governo, 
edificaram e consolidaram as 
instituições democráticas e 
respeitaram os direitos do ho
mem. 

O Brasil, brasileiras e brasi
leiros, saiu de longa noite sem 
os olhos vermelhos dos pesade
los. Ele traz hoje nos lábios um 
sorriso aberto da confiança na 
liberdade, no seu futuro, no seu 
desenvolvimento. 

"A economia 
ê efêmera, está 
em constante 

mutação" 

A economia é efêmera, é um 
dado que atinge o presente, es
tá em constante mutação e po
de ser corrigida a qualquer mo
mento. Já a liberdade é presen
te e é futuro, e quem perde a li
berdade perde o futuro no fla
gelo da destruição, do desen
canto, do pessimismo, da sedu
ção permanente do terror con
tra a escravidão. A liberdade 
com o seu poder criativo — ili
mitado ela tem asas para voar 
o infinito. Nenhum outro gover
nante precisará operar com a 
carga de preconceitos e de des
confianças com que eu tive de 
me haver. 

Desejo relembrar Lincoln, 
ele dizia "no fim quando tudo 
estiver retirado das rédeas do 
poder mesmo eu tendo perdido 
todos os amigos da terra ainda 
eu tenho um amigo e este ami
go estará dentro de mim". Eu 
sei que no exemplo de São Pau
lo, eu "combati um bom com
bate, eu guardei a minha fé". 
Conforta-me saber que maldito 
é o homem que na face da terra 
recusa a companhia de Deus. 

Este mandato, que amanhã 
se encerra, o meu mandato, 
tem o valor da vida e de uma 
amarga luta. Deixo o nosso 
pais em paz, a transição con
cluída, mas confesso, infeliz
mente, vivendo uma grave cri
se econômica e do Estado. Os 
historiadores do futuro falarão 

sobre esse nosso tempo. Eu não 
tenho dúvidas de que ele será 
um instante solar das institui
ções democráticas porque todo 

"Deixo o nosso 
país em paz, 

a transição 
concluída" 

o poder humano é um conjunto 
de tempo e de paciência, como 
dizia Balzac. 

Hoje venho despedir-me das 
brasileiras ê brasileiros e te
nho ao contrário do que tinha 
no dia da posse, em vez dós 
olhos do amanhã eu tenho os 
olhos no futuro. Os olhos no fu
turo do nosso Brasil, país que 
eu acredito e tenho certeza de 
que vencerá todas as dificulda
des. Há um terreno comum a 
todos nós, é o terreno do bem 
comum. Para essa tarefa eu' 
estarei sempre pronto como ci
dadão, como homem de Estado 
minha conduta é a de criar to
das as condições ao meu alcan
ce para que o País vença os 
seus problemas. Assim, eu te
nho feito. Possíveis agravos, 
eles são meus e eu não tenho o 
direito de transferi-los á Na
ção. Esta tem sido a minha 
conduta e é o exemplo que eu 
desejo deixar. 

E agourar ao meu sucessor, 
doutor Fernando Collor de Mel
lo, êxito e que ele não encontre 
as dificuldades que eu encon
trei. 

Volto ao meu Maranhão. Mi
nha pátria começa ali, humil
de, humano, sereno, sem res
sentimentos, sem medo, sem 
rancor, com amor e gratidão 
para viver o resto dos meus 
anos de cabeça erguida um sol
dado a serviço da liberdade do 
nosso País. Do que eu fiz, do 
que eu não fiz eu não cuido ago
ra. O futuro falará por mim. 

E desejo a todas as brasilei
ras, a todos os brasileiros, paz. 
A paz interior, a paz do Brasil. 
Meu amor e minha gratidão. Se 
eu pudesse eu apertaria a mão 
de todos. A mão de amigo, de 
irmão e de cidadão e de quem 
tem neste dia o coração com a 
mais pura alegria de ter cum
prido o meu dever. 

Os cantadores de minha ter
ra, nestes momentos de despe
dida eles cantam assim, can
tam estes versos com os quais 
vou terminar estas minhas pa
lavras sendo o lenço da saída 
em mais um porto da minha Vi
da: 

Adeus, eu já vou me embora 
É chegada a hora de eu me 

despedir , 
Assim como o dia se despede 

da noite 
Eu me despeço de ti 
Deus guarde o Brasil e o ajeu 

povo. Muito obrigado." 
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