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Sarney queixa-se de terrorismo moral 
ANSELMO DE SOUZA 

Enviado especial 

O presidente Sarney disse on
tem que es tá sendo vitima de 
"agressão verbal e terrorismo mo
ral". A afirmação foi feita em dis
curso na cidade de Jales, em São 
Paulo, onde Sarney esteve para re
ceber p título de cidadão do municí
pio. "Às vezes, em momentos de re
flexão, me pergunto: por que Deus 
me trouxe de tão longe para que eu 
encontrasse tantas dificuldades e 
tantas esperanças ao mesmo tem
po?" Segundo Sarney, Deus tem lhe 
dado forças para dirigir o Pais na
quele que talvez seja "o momento 
mais difícil de sua historia". 

Sarney acrescentou que o Brasil 
precisa de um homem capaz de não 
perder a paciência e de aceitar to
das as injustiças. "Esse é um sacrifí
cio que a Nação exige de mim", des
tacou. Para o presidente, é necessá
rio que se aprenda pelo exercício 
que "democracia não é isso, mas 
sim o regime do respeito e da liber
dade de cada um, respeitando a li
berdade dos outros". Segundo Sar
ney, há muita gente no País que 
coloca a "máscara de democrata 
mas mantém o espírito do autorita
rismo" e que quer, através da vio
lência, "tomar decisões, evitar a ma
nifestação da liberdade dos outros". 

Diante de cerca de 500 pessoas, 
Sarney falou primeiramente sobre a 
ajuda que os governos estadual e 
federal vêm dando à região, ressal
tando a inauguração de uma central 
telefónica em Jales. "Jales e sua re
gião de influência são um exemplo, 
uma demonstração viva da capaci
dade que temos de aproveitar de 
forma racional os recursos naturais 
e os recursos humanos", afirmou. 
Anunciou, então, que deixaria a 

emoção fluir, abandonou o texto do 
discurso e passou a falar do terroris
mo moral, gesticulando muito e 
num tom elevado de voz. Depois, 
em entrevista coletiva, disse que 
"estamos vivendo no Pais a extra
polação daquilo que é a própria li
berdade". Para Sarney, o terrorismo 
moral tem o objetivo de "desinte
grar a sociedade democrática". 

Sarney se recusou a fazer co
mentários quando perguntado so
bre se a CPI do Senado seria uma 
forma de desestabilizar o governo. 
Para ele, "a transição democrática é 
difícil, sobretudo no momento em 
que nós estamos criando novas ins
tituições. É uma tarefa de engenha
ria política bem difícil, que não é só 
obra do presidente, mas de todo o 
conjunto político do Pais". 

Faziam parte da comitiva de 
Sarney os ministros Prisco Viana 
(Habitação), íris Rezende (Agricul
tura), António Carlos Magalhães 
(Comunicações), Abreu Sodré (Re
lações Exteriores), Almir Pazzianot-
to (Trabalho), Bayma Denys (Casa 
Militar) e José Reinaldo Tavares 
(Transportes). Estiveram também 
em Jales os governadores Orestes 
Quércia (São Paulo), Marcelo Mi
randa (Mato Grosso do Sul) e Carlos 
Bezerra (Mato Grosso). 

Para António Carlos Maga
lhães, o terrorismo moral menciona
do pelo presidente "vem de todas as 
partes do País". Ele não quis identi
ficar os agentes de tal terrorismo: 
"Essa gente vai vestir a carapuça". 
O governador Carlos Bezerra não 
acredita que a investigação da CPI 
da corrupção seja fator de terroris
mo moral, mas admitiu preocupa
ção com o fato de estarem sendo 
apontados nomes muito próximos 
ao presidente. 

Durante a cerimónia da entrega 

de títulos em que proferiu seu dis
curso, realizada na Escola Estadual 
dr. Euphlly Jales, Sarney ocupou o 
centro da mesa, ladeado pelo gover
nador de São Paulo e pelo ministro 
das Comunicações. Em sua fala, elo
giou Quércia várias vezes: "Certa
mente marcará com seu nome a 
passagem pelo governo do grande 
Estado de São Paulo", destacou. 
Quércia e António Carlos também 
receberam o título de cidadãos ja-
lenses. 

FEIRA 

Depois da cerimónia, a comitiva 
presidencial visitou a XIX Feira 
Agrícola, Comercial, Industrial e 
Pecuária (Facip). Na chegada, 120 
soldados do Exército formavam um 
cordão de isolamento para a passa
gem dos políticos. Na entrada da 
feira, o capitão do Exército Orlando 
Bassani comandava diretamente a 
operação policiai. Disse então aos 
repórteres: "Ninguém vai cercar vo
cês". Durante várias tentativas de 
aproximação para entrevistar Sar
ney, porém, houve tumultos e jorna
listas acabaram sendo agredidos 
por seguranças da comitiva presi
dencial. 

O presidente assistiu ainda a 
uma parte da exposição de bois de 
raça. Entusiasmado com a qualida
de dos touros que desfilavam diante 
do palanque oficial, pedia informa
ções ao ministro Abreu Sodré: "Vo
cê que entende de gado, me diga 
qual a raça daquele ali". 

Da feira, o ônibus com Sarney e 
comitiva voltou para o aeroporto. 
Às 14 horas o Boeing presidencial 
decolou, levando-os rumo a Brasí
lia. Jales, nesse momento, deixou de 
ser "a capital do País por algumas 
horas", conforme definiu, orgulho
so, o prefeito Valentim Paulo Viola. 
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Arnaldo Fiaschê 

Sarney diz que o pior terrorismo é o moral, porque desintegra a sociedade democrática 

Presidente explica as queixas 
Esta é a íntegra da entrevista de 

Sarney em Jales (SP): 
Presidente, hoje o senhor gover

na com total tranquil idade o País? 
Olha, eu acho que governo age 

com total responsabilidade e acho 
que o País atravessa momentos de 
dificuldades. A transição democrá
tica não é fácil, mas eu tenho a gran
de esperança de que nós vamos ven
cer tudo isso e vamos ter mais espe
ranças e certezas do que dificul
dades. 

Quais os riscos que corre a tran
sição? 

A transição democrática é difí
cil, sobretudo, no momento em que 
nós estamos criando novas institui
ções. A Constituição cria novas ins
tituições e depois ela tem que ser 
complementada através das consti
tuições estaduais, através das leis 
complementares, através do siste
ma eleitoral, que vai ter que ser vo
tado, através de formação de parti
dos políticos, enfim é uma tarefa de 
engenharia política bem difícil, que 
não é obra só do presidente, é obra 
de todo o conjunto político do País. 

Presidente, o senhor disse que a 
convocação de alguns assessores 
seus para depor na CPI da corrupção 
seria uma tentativa de desestabilizar 
o governo. Como é isso? 

Eu não falei isso. Até hoje eu 
não comentei nada sobre esse as
sunto. 

Como está a convocação de as
sessores seus para depor na co
missão? 

Arnaldo Fiaschi 

"A transição é difícil" 

Vão continuar fazendo o mesmo 
comentário. Não comento. 

O senhor falou em terror ismo 
moral, em violência moral... 

Eu acho que em certos momen
tos nós estamos vendo no País uma 
extrapolação daquilo que é a pró
pria liberdade. O que eu disse é que 
a liberdade de cada um termina on
de começa a liberdade dos outros. 
E, no momento que se procura, atra
vés da violência verbal, através do 
terrorismo moral, que é pior que ou
tra espécie de terrorismo, desinte
grar a sociedade democrática, nós 

estamos, quer dizer, combatendo a 
democracia. Pessoas que assim se 
conduzem estão combatendo a pró
pria democracia. Nós não vamos ter 
um país democrático se nós não fi
zermos a democracia dentro dos ho
mens. Ela não é somente o regime,, 
ela é um estado de convivência. E 
preciso que cada um seja demo
crata. 

Quem está fazendo isso? 
Al você pode responder você 

mesma. 
Com relação à questão da men

salidade escolar, o que vai mudar, 
presidente? 

Olha, hoje nós devemos sair 
com algumas providências. Inclusi
ve o ministro da Educação não veio 
na minha comitiva porque eu deter
minei que ele ficasse em Brasília 
para resolver esse problema. 

Com relação à URP, presidente, 
todo o funcional ismo públ ico, e tam
bém o funcionário da empresa pri
vada, está muito preocupado com 
essa situação. Ela deverá ou não ser 
mexida ou congelada para t odo 
mundo? 

O período de congelamento foi 
somente limitado ao setor público 
direto e indireto e não há nenhuma 
preocupação de estendê-la ao setor 
privado. 

Isso resolverá o problema do dé
f ic i t público? 

Nós temos problemas imediatos 
de caixa e estamos tentando resol
ver com menores custos e menores 
sacrifícios para todos. 


