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para pacto democrático 
Goiânia — 0 Presidente Jo

sé Sarney, ao discursar no Palá
cio das Esmeraldas, lançou 
"convocação aos líderes parti
dários, aos governadores dos 
Estados, aos parlamentares, 
prefeitos e vereadores, e a todo 
o povo brasileiro", para que 
todos se unam em torno de um 
"pacto político, a fim de conso
lidar este momento e favorecer 
a Continuidade do processo de 
reconstrução do estado demo
crático". 

Sarney lembrou que Goiânia 
foi o local do primeiro comício 
da Aliança Democrática, na 
campanha que elegeu Tancre
do Neves para a Presidência da 
República, e afirmou: "Não 
chegou o momento de descan
sar as bandeiras." Ressaltou 
que "antes estávamos juntos 
para, em nome do povo, con
quistar o poder sobre o Estado. 
Agora, devemos nos reunir pa
ra decidir como usaremos este 
poder em favor da nação." 
Reiterou que a condição do 
acordo interpartidário, com 
vistas à Assembléia Constituin
te, caberá ao Deputado Ulys
ses Guimarães. 

Em outro discruso, feito na 
abertura da 40a Exposição 
Agropecuária, Sarney assegu
rou que "o Governo não cogi
tará jamajs de substituir a ini
ciativa privada", acrescentan
do que "o nosso compromisso 
é o de apoiá-la, prestigiando-a 
na inventividade e na compe
tência." O Presidente disse que 
"o Brasil vive uma quadra de 
grandes perplexidades", mas 
destacou que os conflitos "são 
uma forma de viver a democra
cia e exercitá-la." 

Eis os principais trechos dos 
dois discursos: 

• Estão em jogo a consolida
ção e a capacidade do poder 
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civil, a nossa competência para 
vencer crises, superar entraves, 
ter desprendimento, espírito 
público e coragem. Aos que 
previam que, devolvido o po
der aos políticos, a inflação 
subiria a níveis incontroláveis, 
que a anarquia substituiria a 
ordem, que as nossas determi
nações de mudança não se 
cumpririam, que as esperanças 
se transformariam em revolta, 
respondemos com resultados 
positivos e favoráveis. Suporta
mos o pior golpe que podíamos 
sofrer: a morte do chefe. Mas 
não nos dispersamos. A infla
ção baixou, exorcizamos o 
caos, e o país começou a mu
dar. Reacenderam-se as espe
ranças e a confiança do povo. 

• Necessitamos consertar, 
imediatamente, um pacto polí
tico, a fim de consolidar este 
momento e favorecer a conti
nuidade do processo de recons
trução do estado democrático. 
Não se trata de um acordo que 
venha oferecer seu apoio ao 
Governo, mas de entendimen
to que dê sustentação ao regi
me representativo. E estabele
ça o tempo e o modo dos atos 
seguintes, dando coerência e 
uniformidade a nossos propó
sitos. 

• O grande objetivo é o pacto 
social amplo e duradouro, que 
se chama Constituinte. Mas pa
ra chegarmos a esse contrato 
social, se recorremos à defini
ção clássica dos convênios polí
ticos nacionais, devemos ajus
tar as regras de sua discussão. 
Na verdade, toda a ação políti
ca positiva conduz a um pacto. 
O pacto que tornou possível a 
nossa vitória eleitoral foi o 
compromisso com a nação que, 
em nome das Oposições, firma
mos, os dirigentes do PMDB e 
da Frente Liberal. A composi
ção do Governo foi outro pac-
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to. Agora devemos negociar a 
forma pela qual iremos consoli
dar as instituições reclamadas 
pela sociedade e pelo tempo. 

• O primeiro passo é o do 
entendimento entre as direções 
partidárias. Fiz um convite ao 
Presidente do PMDB, Ulysses 
Guimarães, esse extraordinário 
homem público, a que condu
za, como líder do partido majo
ritário em nossa coligação de 
Governo, o acordo interparti
dário de que carecemos para 
levar adiante o compromisso 
assumido com o povo brasi
leiro. 

• Naquele início memorável 
de nossa jornada, Tancredo 
Neves estava conosco. Hoje 
não está o homem. Mas pre
sente está o seu exemplo 
maior. Presente estará sempre, 
já o disse, o compromisso de 
fazer o que ele assegurou: um 
Governo vertical na decência 
cívica, total no cumprimento 
da seriedade da ação, íntegro 
de consciência, inteiramente 
comprometido com a demo
cracia. 

• Vive o Brasil uma quadra de 
grandes perplexidades, natu
rais pela essência da vida de
mocrática. Os conflitos em bus
ca da harmonia são uma forma 
de viver a democracia e exerci
tá-la. O Governo tem consciên
cia dessa dimensão nova que 
adquire a vida nacional, oxige
nada pelos novos ventos. Não 
abre mão, contudo, das suas 
prerrogativas e das suas obriga
ções constitucionais. Não con
sentirá que se atropelem os 
valores da convivência, do plu
ralismo, da conciliação. Desas-
sossegos de circunstância não 
podem esterilizar os objetivos 
que nos moveram na campanha 
e nos direcionam no Governo. 

Encontro com 
Ulysses hoje 

Após a leitura de seu discur
so, no Palácio das Esmeraldas, 
o Presidente Sarney foi entu-
siasticamente cumprimentado 
pelo Governador íris Resende: 

— Presidente, é uma honra 
para Goiás o senhor ter feito 
um discurso propondo o pacto 
em nossa terra. 

— Pois é, agora eu preciso 
conversar com o Ulysses — 
respondeu Sarney, referindo-se 
ao encontro que terá hoje com 
o presidente do PMDB e da 
Câmara, Ulysses Guimarães. 

Assessores do Presidente 
acreditam que Ulysses não as
sumiu até agora a coordenação 
do pacto, apesar de apelos an
teriores de Sarney, por temer 
desgaste político nessa tarefa. 
O Ministro da Justiça, Fernan
do Lyra, tentou ocupar o espa
ço recusado por Ulysses, mas 
teve o caminho dificultado por 
sua polêmica com o ex-ministro 
Afonso Arinos, indicado para 
presidir a Comissão da Consti
tuinte, y 


