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'CONVERSA AO PÉ DO RÁDIO S^X 

ue nao houve 

na campanha eleitoral 
0 presidente José Sarney 

disse em seu programa se
manal "Conversa ao Pé do 
Rádio", da última sexta-
feira, que se sente orgulho
so de ter conduzido a tran
sição democrática, dentro 
da mais completa liberda
de. Ele garantiu, novamen
te, que seu candidato é o 
Brasil, lembrando que "o 
desenrolar da transição 
política... passou sem 
maiores turbulências, sem 
qualquer trauma institu
cional". 

Sarney disse ainda que, 
em nenhum momento, o go
verno utilizou a máquina 
na campanha dos candida
tos e ressaltou que "nenhu
ma acusação, até hoje, sur
giu, durante a campanha 
eleitoral, em qualquer de
bate, sobre a presença do 
governo tentando influir na 
vontade dos eleitores". 

Para o presidente, o prin
cipal fruto da eleição é o 
"efeito didático", a prática 
da verdadeira democracia. 
Ele invocou o testemunho 
de todos para o fato de ter 
recebido um "legado de de
safios, que tive a coragem 
de enfrentar". 

A seguir, a íntegra do 
pronunciamento: 

"Completo essa 
etapa de meu 

mandato, dento 
da liberdade" 

"Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. Aqui vos fala o presi
dente José Sarney, em mais 
uma "Conversa ao Pé do Rá
dio". Hoje, sexta-feira, IS de 
dezembro de 1989. 

"Volto a falar sobre um mo
mento de intensa vibração 
politica que o Brasil está viven
do: a campanha eleitoral para 
à Presidência da República. C 
processo, nós estamos consta
tando, é o mais livre, mais par
ticipativo e mais popular de to
da a nossa história. E um mo
delo para qualquer pais do 
mundo. Depois de amanhã, nós 
todos estaremos assistindo e 
participando da- rodada, das, 
eleições presidenciais que" 
apontarão o vencedor, o futuro 
presidente da República, com 
mandato de 5, anos, segundo 
prescreve a Constituição, com 
a eleição em dois turnos, 

ff. «nm multo orgulho que eu 

"A3tr|J mWè>*t píáSaTJem 
da faixa presidencial, eu chego 
ao fim com os olhos das vigílias 
e das canseiras do meu difícil 
mandato. Mas também com 
olhos de tranquilidade e de 
quem tem certeza de qué;̂ é 
realmente irreversível o avan
ço que se fez ao longo desses 
cinco anos. Cinco anos que fo
ram cinquenta anos de demo
cracia. Criamos uma socieda
de democrática, uma república 
com o povo, porque nós sabe
mos que a nossa República, du; 
rante estes cem anos, ela foi 
constituída, quase, com um,a 
pequena participação popular. 

"Vou assegurar-
a paz até o ? 
último dia ;| 

da fransição" ̂  

"Hoje nós temos uma paái-j 
cipação extraordinária. São-821 

milhões de eleitores, quer fli-j 
zer, é uma massa do poder] 
político concentrado na,mão,i 
realmente, do cidadão. E Deus'; 
haverá de me inspirar e de Me! 
dar energia para que meu go
verno possa manter sob contrp-1 

le a economia nacional, conferi 
os eventuais transbordamem^s1 

e antecipações da euforia 
política vencedora, assim co
mo neutralizar ações negati-; 
vistas daqueles que se tiverem 
frustrado nas urnas. 

"Repito mais uma vez: vou; 
assegurar a paz até os últimos 
dias da transição. Estamos nos, 
primeiros dias, portanto, ,de, 
uma verdadeira República,! 
aquela em que o povo não estai 
apenas na raiz da palavra, por.-| 
que a participação do povo é ai 
sua própria razão de ser. Uma 
república verdadeira, porque' é 
uma república com o povo, co
mo o povo e para o povo. E por
que tenho a convicção de afir
mar que estamos nos primei
ros dias da República com o po
vo, é que, hoje, eu encaro de 
frente, acima de todas as in
compreensões, com um imenso 
amor que eu sempre tive pelo 
povo brasileiro, mas todo esse 
trabalho teve sua recompensa. 

"É uma grande alegria que 
eu tive ontem, foi a notícia que 
me chegou às mãos sobre uma 
pesquisa do Ibope sobre as elei
ções. Indagado sobre o clima 
de liberdade em que as eleições 
transcorreram, 65% dos entre
vistados disseram que estas-fe-

• ram as eleições'mais livres; Já 
promovidas no Brasil. Assiru, 
aquilo que eu estou afirmando 
aqui e aquilo que pensa o ptHró 
brasileiro na sua grande maio
ria, ou quase na sua unanimi
dade. 

—quefTrepetir que completo as
sim mais uma etapa de meu 
mandato, dentro da mais com
pleta Uberdade,' sem qualquer 
participação da máquina do 
governo nas campanhas dos 
candidatos. Vamos constatar 

• que nenhuma acusação, até ho
je, surgiu,,durante a campanha 
eleitoral, em qualquer debate, 

! sobre a presença do governo 
j tentando influir na vontade dos 
i eleitores. Isto é um fato Inédito 
, na história brasileira. 
; "Meu candidato, como tenho 
' repetido, é o Brasil. E ele está 

ganhando nesta eleição. Todos 
• acompanharam o desenrolar 
! da transição politica em nosso 
j Pais, que passou sem maiores 

turbulências, ,sem qualquer 
s trauma institucional. O mundo 
| inteiro está reconhecendo e ao 
\ mesmo tempo de liberdade, de 
i plena democracia, sem prece-
{. dentes na história dp Brasil. E 
, essa travessia, absolutamente 
1 pacifica, ela reflete, sobretudo, 
{ maturidade alcançada pelo po-
' vo brasileiro, revela que a so-
J ciedade decidiu construir um 
; Brasil forte, à altura das suas 
! potencialidades. 

"A grande 
colheita desta 

eleição é o \ 
efeito didático" 

Hoje, tive oportunidade de 
dizer que os alicerces da verda
deira segurança são a liberda
de e o livre funcionamento das 
instituições. Mas não basta en
toar exaltações à democracia. 
O povo já cansou de adjetivos e 
Interjeições. Já cansou de ser; 
objeto da classe politica em 
disputa do poder pelo poder, e 
decidiu ser o agente, o sujeito 
de sua própria sorte. Democra
cia não se faz declamando. De
mocracia se faz é praticando, e 
foi isso que meu governo fez — 
praticou a democracia com to
das as letras. E agora, nós es
tamos nesta eleição com o 
exemplo das eleições todas que 
nós tivemos durante o meu 

IWperíodo de mandato. Todos os 
jjfanos tivemos eleições, à exce-

ção do ano da Assembleia Na
cional Constituinte. > 

"E não hesito dizer que, 
além do beneficio de elerger-
mos um presidente ungido pelo 
voto da maioria' do eleitorado 
brasileiro, a grande colheita 
dessa eleição é o efeito didáti
co, a prática da verdadeira de
mocracia. Todos são testemu
nhas de que eu recebi um lega
do de desafios, e que tive a co
ragem de enfrentar esses desa
fios. Embora vivendo tempos 
de conflitos permanentes, eu 
não deixei um só dia de assegu
rar as garantias democráticas 
em todos os niveis. E tenho a 
percepção muito clara de que o 
meu governo de luta pela de
mocracia teve uma presença 
de conflitos permanentes. Mas 
terá sido melhor assim, porque 
o conflito gerou a controvérsia, 
que é a base do diálogo, e, en
tão, os caminhos do entendi
mento se abrem para nos levar 
a plena claridade. 

"Não perderei m 
serenidade e % 

renovo a minha 
fé no Brasil" * 

"Brasileiros e brasileiras, 
reitero mais uma vez que conti- ; 
nuarei com o meu equilíbrio, 
procurando garantir a paz pú
blica e os direitos constitució-
nais. Não perderei a serenida
de e renovo permanentemente 
a minha fé no Brasil. Sei que 
vamos assistir depois de am'à- ,, 
nhã a uma grande festa demo- , 
crática, como aconteceu no. 4*' í 
turno, em que o povo brasilêfto j 
vai através do voto, do seu voto . < 
livre — e quero dizer que muito : i 
contribui para que este ypljojj 
fosse mesmo livre — escolherão , j 
seu novo presidente. ,, i i 

"E o que é também miiifojJ 
importante é que todas estias |«i 
conquistas foram asseguradas h 
com o País em absoluta pa?, [j 
crescendo e com a mais bajxa |.; 
taxa de desemprego. Não tive- ih 

, mos recessão. *rf jjjl 
"Hoje estarei viajando para n; 

o Maranhão, para assistir-n,a •• 
base de lançamento de satéli- 'i» 
tes de Alcântara, a subida'! 
do 10? foguete para testes dos 
radares. Ê assim, o Brasil do 
futuro, dominando tecnologia 
de ponta e participando da ,in-; 
dústria mundial espacial. '^ : 

"No Maranhão, também ute-j 
mos inaugurar o terminal p,es- [ 
queiro.- Um grande terminal![ 
pesqueiro para dar apoio à in
dústria de pesca naquela *re- f, 
gião, pois é ali que se localizada ,i 
maior área de pesca artesanais 
no Brasil. E ficarei na minha1!; 
terrav onde sou eleitor, para yo- ;s; 
tar como qualquer cidadã©'lei": 
voltar.ei a Brasília domingo,1'! 
para acompanhar o processo',: 
da votação e ficar aqui no ine,u,», 
posto de com ando. ^ ' \ • 

"Termino esta conversa com !jj 
uma mensagem de apelo, que:* 
já,fiz, mas que renovo. É um Jt 
apelo ao povo que receba o re- V, 
sultado da eleição com tranqtti- ji; 
lida de, dentro de um cllma^de^ 
paz, os vencedores devem ser|,> 
dignos da vitória, transform^n-!'", 
do o seu triunfo numa vitoriai;! 
da democracia, sem extrava-U 
samentos perturbadores e os1];! 
derrotados aceitem o resultado|!| 
das urnas sem frustrações^ eiii 
com o espírito da democracia, |jj 
que é o governo da maioria,]•; 
mas que também respeitasse 
direitos da minoria, porque nósji 
estamos elegendo um presideTi-j,"! 
te da República e não um diCa-|,; 
dor. tf\ IH 

"Estamos vivendo uma das|J-
maiores democracias do m$i-ji;, 
do e o presidente será o prèsi-iij 
dente de um governo da lei, sob ; 
o controle do Congresso e sqb oT 
controle do Judiciário e daJH-;< 
berdade de opinião pública. 
Portanto, parabéns ao povoTdo; 
nosso Brasil. Hoje temos uma! • 
verdadeira sociedade demo-i 
crática e temos uma democra-1 

cia — portanto, um gratídej'; 
País, um País que é orgulho de i 
todos nós e que tem um lugar; i 
assegurado na história do miih-;; 
do. Muito obrigado, e bóm-; i 
dia". / 


