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A insegurança demonstrada pelo 
presidente José Sarney um ano 

atrás, quando subiu a rampa do Pa
lácio do Planalto para assumir o 
governo da Nova República; deu 
lugar a uma maturidade comprova
da ao descê-la, ontem, na tradicio
nal solenidade semanal, declaran
do aos jornalistas ali presentes 
que o plano de estabilização da 
economia "está vitorioso", e final
mente "o Brasil deu certo". 

A solenidade foi também mais 
um teste da popularidade do presi
dente. Na multidão reunida em 
frente ao palácio, bandeiras nacio
nais foram desfraldadas, muitos 

usos e palavras de incentivo 
_ m ouvidos. Entre os dragões da 
iÃWpendência, emocionado, Sar-

[̂fí&y ergueu o garoto Armando 
Wéiller Neto, de três anos, beijou-
4h#a face e entrou no carro esque-
eer#do-se de cumprimentar os che
fes fade Gabinete Civil, Marco Ma
ciel e Militar, Bayma Denis, que o 

mcompanhavam. Ao perceber a fa-
Ibaji porém, abriu a porta e pediu 
desculpas aos seus ministros. "Não 
tem problema presidente. Nós tam
bém estamos emocionados", res

pondeu Marco Maciel. 
( ^,,No meio do povo, Roseana Sar
ney^ com os netos Rafaela e José 
Sarney Neto, tentava assistir à so-
lenidade no anonimato, mas foram 
enunciados pelo próprio presiden
ta que, mais uma vez, mandou pa-

"fa¥ o carro no outro lado da rua 
puta beijar uma das crianças. A 
cairia despertou a curiosidade dos 
assistentes, obrigando Roseana a 
retirar-se do local antes de sofrer o 
tfssédio dos populares. 
** ««Apesar da emoção e da coinci
dência de estar descendo a rampa 
»a-véspera do primeiro aniversá

rio da NovaRepública, Sarney pre
feriu não comemorar a data oficial
mente. Recusou, inclusive, fazer 
um pronunciamento à Nação em 
cadeia de rádio e televisão, prefe
rindo recolher-se em seu sítio de 
São José do Perieumã, nos arredo
res de Brasília. Segundo o porta-
voz da Presidência, Fernando Cé
sar Mesquita, Sarney não qujeDletti-
brar "uma data traumáâlca?,rqüe 
marcou o início da agonia âe Tan
credo Neves". 

Mesquita explicou ainda que o 
presidente evitou fazer propagan
da do seu governo por achar que as 
realizações falam por ele mesmo. O 
único gesto do presidente marcan
do o primeiro aniversário da Nova 
República foi um rápido comentá
rio no programa Conversa ao Pé do 
Rádio, que foi ao ar ontem cedo, às 
6 horas, por uma cadeia facultativa 
de emissoras. 

"Batalha da produção" 
Duas palavras — "felizmente, 

vencemos" — resumem a avaliação 
que o presidente Sarney fez do seu 
governo no programa transmitido 
semanalmente. Em tom emociona
do, Sarney lembrou as circunstâ-
cias que o levaram à Presidência 
da República, a situação em que 
encontrou o País e o caminho per
corrido para reverter o pessimis
mo dos brasileiros. 

— Deixamos para trás desgra
ças, como a correção monetária; o 
cruzeiro, desmoralizado pelas des
valorizações e pelas remarcações. 
Temos novas tarefas. Ao entrarmos 
no segundo ano, quero convocar o 
povo para uma outra batalha, a da 
produção. Com moeda estabilizada 
é a hora do trabalho e da produção. 

O presidente fixou o segundo 
ano de sua gestão como o início de 
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Sarney pede produção.E afirma: "O Brasil deu certo". 
uma nota etapa para o Brasil: 
"Com a inflação, a vantagem era 
dos especuladores. Agora é a vez 
do trabalhador; a vez dos lucros 
sólidos. Ganha mais quem produz e 
vende por melhores preços; é a vez 
da competência; é a vez da produti
vidade". Também insistiu que as 
mudanças só se tornaram possíveis 
porque "o governo e o povo deixa
ram de ser coisas diversas, mas ex
pressões de um único desejo". E 
convocou os brasileiros para cele
brar a data de hoje com a deflagra
ção da batalha da produção, da va
lorização do trabalho, dos investi
mentos que criem oportunidades 
de emprego para todos. 

— Não vamos permitir que a 
covardia, a tibieza ou a desconfian
ça, criem qualquer nostalgia dos 
tempos da inflação. A inflação, to
dos sabem, era o mal, era engano
sa. Era enganosa a prosperidade 
que ela insinuava. Sem inflação va
mos ter mais desenvolvimento; 
mais empregos, melhores preços e 
mais lucros — destacou. Indireta
mente, criticou os especuladores, 
que ignoravam que lucrar produ
zindo mais e melhor é, certamente, 
mais correto do que lucrar venden
do menos e mais caro. 

"O povo brasileiro está fazendo 
História", concluiu ele, depois de 
pedir que os "fiscais de Sarney" 

continuem mobilizados: "A todos a 
minha palavra é não esmorecer", 
insistiu mais uma vez. 

No caminho de Tancredo 
O governador Hélio Garcia, de 

Minas Gerais, disse ontem em Belo 
Horizonte, que a Nova República 
completa hoje seu primeiro ano 
"com o presidente Sarney cum
prindo plenamente o que era o ob
jetivo da eleição do doutor Tancre
do Neves". Segundo Garcia, "foi 
um ano muito bom, pois foi instala
do o regime democrático, mantidas 
a ordem e a lei, e feitas as reformas 
de base que a Nação reclamava e 
que a Aliança Democrática pregou 
em praça pública". 

Na opinião do governador mi
neiro, as reformas econômicas fei
tas agora pelo presidente Sarney 
não são diferentes das que Tancre
do havia preparado. "As medidas 
estavam previstas e Tancredo 
quando defendeu o pacto social o 
fez na esperança de preparar o 
País para adotar um pacote que 
certamente seria drástico, mais 
drástico ainda do que este baixado 
agora", garantiu Hélio Garcia. 

No Congresso, onde o primeiro 
ano foi utilizado para a remoção do 
chamado entulho autoritário, com 
a conseqüente convocação da As
sembléia Nacional Constituinte 
para 1987, as lideranças partidá
rias se solidarizaram com o progra
ma que vem sendo empreendido 
pelo governo Sarney. 

"Culminou com a implantação 
do mais ousado projeto de estabili
dade econômica da nossa histó
ria", afirmou o líder do PFL na 
Câmara, deputado José Lourenço, 
ao destacar os principais avanços 
do governo Sarney nos planos polí
tico, econômico e social. O PFL, 

conforme ressaltou, contribuiu 
com os maiores percentuais de vo
tos no Congresso para a aprovação 
das diversas medidas em vigor, su
perando inclusive o PMDB, maior 
partido poltico da Aliança Demo
crática. Ele acentuou que o seu 
partido continuará defendendo no
vas medidas para completar a obra 
deste primeiro ano de governo, tais 
como, o estreitamento das diversas 
faixas salariais, e a erradicação to
tal do analfabetismo. 

A data foi lembrada também 
pelo vice-líder de plantão na ban
cada oposicionista, Jorge Arbage 
(PDS-PA). "Não cometeríamos a in
justiça — disse — de negar, nesta 
hora, que houve grande acerto, 
principalmente no tocante à inten
ção de estabilizar a economia bra
sileira. Qualquer que seja o desti
no da reforma, a sua conseqüência 
não poderá ser, sequer, equipara
da aos desajustes de antes". 

A missa de Tancredo 
Poucos fiéis presentes,, quase 

nenhuma autoridade, bancos va
zios. Foi assim a missa, ontem, em 
homenagem ao fundador da Nova 
República na Catedral Dom Bosco, 
a mesma onde há um ano Tancredo 
Neves sairia não conseguindo mais 
esconder a doença que o levaria, 
horas depois, ao hospital, às véspe
ras da sua posse. A intenção da 
paróquia de São João Bosco foi a 
de promovê-la de forma simples, 
para um grupo muito íntimo e ad
mirador do presidente falecido. 

Representando a família esta
vam apenas a irmã de Tancredo, a 
madre Ester Neves, o neto Aécio 
Neves Cunha, e o ministro do Inte
rior, Ronaldo Costa Couto, um dos 
escolhidos pessoalmente por Tan
credo para compor/ a sua equipe de 
governo. 


