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BRASÍLIA —^ Durante todo o dia de 
ontem, houve no Palácio do Planalto 
grande expectativa pelo reinício de uma 
solenidade-que está suspensa há quase 
dois anos, desde julho de 86, pouco 
tempo depois de anunciado o Plano Cru
zado II: o presidente Sarney poderia 
voltar a descer a rampa ao som da Banda 
Sinfónica do Batalhão da Guarda Presi
dencial. O público era excelente, cerca de 
300 pessoas que passeavam na Praça dos 
Três Poderes, e mais 250 crianças de 
cidades satélites que tinham passado a 
tarde conhecendo o Palácio. A expectati
va acabou frustrada. O presidente saiu de 
carro. 

A explicação oficial foi de que Sarney 
não poderia descer a rampa porque não 
estava de terno; vestia um Wazere calça 
esporte. Comentava-se entretanto que 
ele, aconselhado por um grupo de asses
sores a descer a rampa, levara em conta 
as observações de outro grupo, segundo o 
qual o ato poderia ser interpretado como 
provação, já que ocorreria apenas 72 
horas depois da vitória do governo na 
Constituinte. 

C r i a n ç a s — Mas o presidente 
não frustrou as crianças — estudantes de 
Taguatinga, Ceilândia e do Núcleo Ban
deirante — que tinham visitado o Pa
lácio. 

Depois de assistir a um filme sobre 
Brasília e de lanchar, elas foram levadas 
ao gramado lateral do Planalio.Enquantó 
assistiam a uma apesentação da Banda do 
Batalhão da Guarda ^Presidencial, as 
crianças se surpreenderam com a infor
mação de que Sarney sairia de carro pela 
pista que estava atrás delas. Imediata
mente começou um grande correria de 
estudantes e repóteres. A excitação au
mentou quando o presidente decidiu des
cer do carro. 

Sarney não conseguiu dizer nada. As 
crianças se empurravam, tentavam abra
çá-lo, passando, pelos seguranças. Em 
seguida, ele voltou ao carro e saiu len-
tammente pela frente, dó Palácio, Abriu 
uma fresta nó vidro do carro a acenou. 

A n i m a d o — No-programaAo pé 
do rádio de ontem, o presidente José 
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ney disse que vafgòvérnar sem medo 

nem desânimo, depois de se referir à 
opção da Constituinte pelo presidencia
lismo e pelo mandato de cinco anos para 
os presidentes da República. Prometeu 
empenho para entregar o país institucio
nalizado a um sucessor eleito pelo voto 
direto e com todas as condições de gover
nar, "sem ter apenas que enfrentar crises 
e conflitos". 

Sarney disse que pretende, "sem pre-^ 
juízo dos paridos políticos, que constiJi 

tuem a alma do sistema democrático,? 
respeitando-os, fortificando-os, consoli
dar uma maioria parlamentar para apoiar 
a conclusão do processo de abertura 
política". 

Também garantiu que agora virão 
medidas de saneamento da econo-
mia."As medidas virão e, com o apoio do 
Congresso Nacional, da Assembleia Na
cional Constituinte e do povo brasileiro, 
vamos buscar uma nova etapa. Com 
liberdade, bem-estar„justiça social e res
ponsabilidade, Estou convicto de que, 
afinal, começámos a olhar o fim do túnel. 


