
Política 

arney traçará na TV 
Brasilia —, O Presidente José Sarney, 

no longo pronunciamento que fará à nação, 
amanhã, às 20h30min em cadeia de rádio e 
televisão, vai propor um grande acordo 
nacional, além de estabelecer as rotas pelas 
quais deve seguir o seu Governo, nas fren
tes econômica, política e social. A informa
ção é do porta-voz do Presidente, Fernando 
César Mesquita, que revelou que Sarney 
passou a noite de sexta-feira e boa parte do 
dia de ontem reescrevendo trechos do dis
curso. 

O grande acordo nacional, segundo 
Fernando César Mesquita, é precisamente o 
aspecto mais político, que só na noite de 
sexta-feira o Presidente decidiu incluir no 
seu pronunciamento. As questões econômi
cas ocupam o maior espaço no discurso de 
30 laudas, embora as diretrizes e decisões 
da área social tenham peso significativo na 
fala do Presidente. 

O discurso está. sendo elaborado em 
duas versões: Uma mais condensada (para a 
televisão e rádio), e outra mais longa e 
detalhada, esta para ser reproduzida nos 
jornais e revistas de todo o país. Segundo 
Fernando César, isto não se deve a proble
mas de custos financeiros, mas atende a 
uma decisão de não cansar excessivamente 
o telespectador ou ouvinte. "O pronuncia
mento não deve ocupar um tempo superior 
a 20 ou 30 minutos", esclareceu. 

Um dos assessores do Presidente defi
niu o discurso como um marco programáti-

co, uma peça política de peso, "que servirá 
de referencial para tudo que se fizer daqui 
para a frente, no governo". Segundo este l 

assessor, trata-se de uma profunda defini
ção política para o país e não foi por outra * 
razão que o Presidente se incumbiu pessoal- ' . 
mente da seleção dos compromissos que J 

estará assumindo com a nação. 
Fernando César Mesquita tembrou q'<e « 

o Presidente "é um acadêmico e num pro
nunciamento ao qual atribui uma importân
cia singular não abriria mão de trabalhar no 
seu texto". As alterações que fez, no entan- ! 

to, não são apenas de estilo, mas de conteúr 
do também. Sarney fez questão, por exem
plo, de deixar muito clara a "prioridade que 
os pobres têm no seu governo". Dedicou-
se, também, a explicar mais longamente, 
ontem, a política salarial. 

Durante quase todo o sábado, a equipe 
da Globotec que fez a gravação da fala do 
Presidente, sob a direção de Paulo José, 
permaneceu no Alvorada, enquanto o Pre
sidente se mantinha sentado à máquina de 
escrever, fazendo alterações no discurso. 
Tudo isto, porque sua pretensão é de falar 
aos brasileiros no tom de um verdadeiro 
Chefe de Estado, no momento de definição 
do seu governo. 

O Ministro da Administração, Aluízio 
Alves, afirmou que o discurso vai refletir a ; 
situação nacional, além de definir um pro
grama de atuação de Sarney, "sem preocu
pações menores de atacar este ou aquele 
Governo". 
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rotas do seu governo 


