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com Sarney 

Jair Soares, Governador do 
Rio Grande do Sul — O Presi
dente José Sarney passa; a en- s% 
carnar todo o legado qiíe Tan- ($7 ! 
credo Neves nos deixou como ^L 
herança que precisa ser preser- OÍ 
vada. Mesmo nesse momento, túi \ 
ainda de dor e luto, .refletir 
sobre esse legado e tomar me- O 
didas, como as reformas que O 
precisam contemplar o "homem 

I brasileiro no campo fundiário, <^§ 
i no campo social, como a saúde ^ 
< e a educação, em que ô  povo ^% 
\ está tão carente, e principal- ; , 
{ mente no combate á fome e à ' ^ J 

miséria. . 
I José Hugo Castelo Branco, 
| Chefe do Gabinete Civil da Pre» 
i sidência da República —çO tan-
( credísmo é um fato irçeversí-
} vel. Os rumos traçadas por 
} Tancredo Neves serão 
j cumpridos pelo povo. Essa 
", vontade de que as mudanças 
I sejam cumpridas estão %estam-
\ padas em todas essas manifes

tações. O Governo é fonriado 
(. por amigos e companheiros de 
* Tancredo e o Presidente Sar- • 

nèy tem se revelado o herdeiro 
digno do legado político de 

' Tancredo Neves. 
• ' 

Affonso Camargo, Ministro 
dos Transportes — G Presiden
te José Sarney é perfeitamente 
capaz de realizar a tarefa inicia
da por Tancredo. Acredito sin
ceramente que Sarney e&á im
buído deste papel histérico. 
Sua disposição de ser o execu
tor do projeto que estava na 

'. alma de Tancredo é. -muito 
grande. a 

•José Aparecido de Oliveira, 
Ministro da Cultura — A luta 
continua além da morte^e vai 
continuar agora com o,Presi
dente José Sarney, o compa
nheiro de chapa escolhidjo por 
Tancredo Neves. Ele.já afir
mou que cumprirá todos os 
compromissos da. Aliança De
mocrática com.o povolbrasi-
leiro. H 

'"V 

Senador Álvaro Dias 
(PMDB/PR) — José .Sarney 
corre contra o relógio, necessi
tando de uma afirmação peran
te a opinião pública com a 
adoção de algumas providên
cias administrativas imediatas 
como a aplicação do plano de 
emergência contra a fome e o 
desemprego. De uma nova lei 
penal e econômica parâ^punir 
os crimes de colarinho branco e 
na introdução de um estilo de 
vigor e rigor no combate à 
corrupção. - ; 

João Durval Carneiro, Go
vernador da Bahia — As medi
das econômicas já adotadas pe
lo Presidente Sarney teriam si
do determinadas também por 
Tancredo Neves, se ele estives
se vivo, pois a situação assim 
exige. Não vejo, por outro la
do, razões para uma reforma 
ministerial, pelo menos imedia
tamente, e o que entendo é que 
os segmentos que compõem a 
Aliança Democrática devem 
agora estar unidos mais do que 
nunca èm torno do Presidente 
Sarney. Acredito que isto 
acontecerá, pois as1 bases da 
Aliança Democrática são mui
to sólidas. 


