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o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pronuncia o seguintedis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Existem circunstâncias nas quais as margens de escolha diminuem drasti
camente, tanto na vida pessoal como na vida pública. ào pude escolher entre
as vocações do político e do cientista. As contingências arrancaram-me das sa
Ias de aula e do País, colhido pelo torvelinho das grandes transformações políti
cas de 1964.

Quando houve escolha, voltei - em 1968 - nào só à terra como à Univer
sidade. Tampouco naquela ocasiào pude seguir o caminho escolhido: as artima
nhas do arbítrio desfizeram uma vez mais minhas ilusões de rotina acadêmica,
impondo-me aposentadoria compulsória em 1969.

Recusei, desde entào, o exílio voluntário. Fiz, por certo, compromissos.
Dividi-me entre o Brasil e outras terras que acolheram com generosidade meu
trabalho.

Em 1978 escolhi. Nào tivera, até entào, partido político. Limitara minha
vida pública à açào política e cultural sem compromissos partidários, embora
me sentisse claramente ligado a um dos campos da luta. E mesmo quando me
juntei ao MDB, vim no bojo de um movimento que transcendia à militáncia es
trita num partido. Incorporei-me à vida partidária sob a pressão e a emoção de
um momento da História brasileira no qual se insinuava a presença de forças
sociais ainda incipientes, mas que falavam forte o nome da Democracia e que a
qualificavam como condiçào desejável para alcançar a necessária reforma so
cial.

Nasciam, então, os grandes movimentos herdeiros da resistência democrá
tica dos anos mais duros - os da tortura, os da censura, os do exílio - que tra
ziam o sopro generoso da vontade de incorporar na vida pública parte dos seto
res silenciados da sociedade. Remexia-se a liderança sindical (setores significati
vos da qual me apoiaram em São Paulo); os artistas sacudiam o torpor, ávidos
de participação; os intelectuais voltavam à política; a Igreja reafirmava sua
opção preferencial pelos pobres; articulavam-se os empresários mais dinâmicos.

Havia um reencontro entre movimento social e vida partidária.

A um número expressivo de eleitores e de militantes novatos - vindos des
te despertar - devo não apenas a eleição mas o encorajamento e o aprendiza
do. Aprendizado e estímulo que devo também aos líderes provados do antigo
MDB, como Ulysses Guimaràes, e eleiçào cuja parte maior coube, em 1978, à
quele a quem sucedo e com quem o PMDB venceu novamente agora, e nele de
posita enormes esperanças: André Franco Montoro.

Sei que muitos companheiros se distribuem hoje por outros partidos. Mas
num certo sentido, estamos no mesmo lado: o dos que querem, de fato, mudar o
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Brasil. E com a única motivação e vontade de melhorá-lo para que nós mesmos
sejamos melhores.

Sei, e o digo sem reservas, que esta vontade não é monopólio de ninguém.
Digo-o com sinceridade: assim como não aceito a tese de que a abertura política
foi outorgada, não desejo negar a motivação generosa dos que, do outro lado
da barricada, estendem pontes.

Ocorre, entretanto, Ses. Senadores, que tampouco nesta matéria há muita
escolha. ão farei hoje o discurso que gostaria de fazer, de congraçamento.

ão estréio nesta Casa com a galhardia que só a certeza do amanhã melhor per
mite. Não me é dado pretender abrir horizontes nos quais se vislumbre, além da
crítica, a proposta e a conciliaçào.

Tentarei, por certo, tatear caminhos alternativos. Mas não poderei fazê-lo
sine ira el studio. Ao contrário, o momento exige posição. Exige, para além da
objetividade-, paixão. Ira tI studium. requisitos da política, na visào weberiana.

E exige também responsabilidade pessoal. Falarei, portanto, como homem
de partido; como Senador por São Paulo; mas sem abdicar de idéias pessoais.

O momento exige ainda o senso das proporções. A recusa apaixonada de
uma política que creio equívocada no plano institucional, no plano social e no

econômico, não prescinde da análise racional de alternativas e do senso de res
ponsabilidade de quem sabe que as soluções não são fáceis, que a proposta polí
tica de quebra do imobilismo requer, na circunstância brasileira, convicçào mas
também capacidade de convencimento, e que qualquer pretensão de exclusivis

mo na travessia rumo ao amanhã democrático e próspero é và e temerária.

Abusando da mesma fonte, desculpável tentaçào para quem se situa entre
duas vocações - a da ciência e a da política - permito-me citar:

"A política é como a perfuração lenta de tábuas duras. Exige
tanto paixão como perspectiva. Certamente, todCl experiência históri
ca confirma a verdade: que o homem não teria alcançado o possível se
repetidas vezes não tivesse tentado o impossível:' (Max Weber, "A
Política como Vocação".)

Com esta perspectiva, recuso a disjuntiva entre a afirmação absoluta de va
lores últimos (e os meus, como os de tantos brasileiros, são simples e diretos:
igualdade social, participação democrática e liberdade efetiva). recuso a disjun
tiva entre os valores últimos, e a noçào de que o político opera no campo con
creto da violência, do cálculo racional na utiliz.ação dos meios e, portanto, do
risco e do erro responsáveis.
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Creio que há espaço para a convergência entre a crença e a açào eficaz.

É com este ânimo que peço paciência a V. Ex.s, para analisar algumas
questões básicas que hoje tolhem nosso caminho como ação e nossa convi·
vência social.

E tanta dúvida há quanto ao futuro, tanta rejeição do presente, que me dei
xo levar pela tenlaçào de repetir aqui uns poucos versos contidos no livro que
descreve as desventuras de alguém que fez - como tantas vezes nós, políticos,
somos levados a fazer - um pacto com o diabo, o Dr. Fausto. Repetirei a fala
não do próprio, atormentado com sua imortalidade, mas de Meflstófeles. E o
faço com base na transcrição abrasileirada de Goethe que devemos a Haroldo
de Campos:

"Tudo parece torto e contrafeito,
Usos, costumes, o velho direito!
Em nada mais se pode confiar

A morte envelheceu, perdeu destreza;
Há sempre um se, já nào se tem certeza,
Á vida, vejo uns membros quase rígidos 
Era ilusào! Agitam-se, estào vivos."

Também entre nós a dúvida alcançou aos dois lados: vão distantes os tem
pos em que a Cúpula ou o Sistema se imaginavam capazes de rilmar os passos
da transformaçào política. Creio, sinceramente, que os mais lúcidos e os mais
sinceros, tanto na planície como no planalto, também estão mordidos pela dú
vida.

o Brasil entrou numa fase constituinte. Não me refiro ao fato político da
Assembléia Nacional Constituinte, que meu Partido prega e eu acato. Refiro
me ao fato social que precede, como motor e como legitimador, O fato jurídico.

Não quero discutir neste momento se é cabível emendar a Carta atual,
reescrita tantas vezes a golpes de arbítrio. em desejo especular sobre a legiti
midade do atual Congresso para refazer a Constituição.

Creio que a forma que a aspiraçào nacional assumirá para concretizar o
desejo de que o País tenha nova norma e para que ela seja pactada e não outor
gada, dependerá mais de circunstáncias do que de estratégias. O fundamental é
o desejo de mudar e a tentativa de dar rumo ao processo político.

Se a mudança nào vier com O selo de uma condução política democrática
capaz de antecipar-se aos acontecimentos no tempo oportuno, ela virá sob a
pressão de situações de emergência.
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Emergência econômica, se nos virmos na contingência de aceitar - depois
de moratória não conduzida por nós - a economia de guerra, fantasma que
ronda e nào se dissipa.

Emergência social, se do tumulto nascer a "autonomia das ruas", na lin
guagem do Senador Teotônio Vilela, frente à qual, se faltar bom senso, algum
setor mais truculento há de tentar conter os acontecimentos.

Emergência política, se a contemporização e o adiamento de soluções, que
hoje expressam o marasmo governamental, forem levados de roldào, seja por
votos desobedientes no Congresso, seja por conOitos incontroláveis na sucessào
presidencial.

É só romper o círculo de giz que separa a administração e parte da classe
política da sociedade, para ver que O País exige leme firme na direção de rumo
novo e espera que se construam espaços novos para a rearrumaçào da casa.

É só ler os jornais, ouvir o rádio, ver as TVs, andar na rua, ir à praça, para
sentir que existe uma vontade constituinte em marcha. Vontade que nào molda
o institucional no detalhe. Mas apela, exige e recompensa: seja quem for o líder
que a capte, encontrará eco.

Sei que em muitos círculos a questào sucessória apaixona. Será civil ou mi
litar o Presidente? Liberal ou autoritário?

Francamente, nào vai por este caminho o sentimento constituinte da
Nação. A população exige é um roteiro, não tanto o timoneiro; é a possibilida
de de acreditar, nào tanto a promessa.

Exige a lei e que ela expresse um querer coletivo; repele as artimanhas, os
casuísmos. Respeitará a Autoridade, sem autoritarismo. Será até paciente com
o desalento econômico e o desespero social, sempre que haja verdade e alguma
grandeza.

Não creio, Srs. Senadores, que a vontade nacional - de uma Nação dila
cerada pela desigualdade, sofrida por humilhações e distãncias que afastam o
povo do poder - possa aquietar-se com o artificialismo de soluções salvadoras,
por democráticas que sejam as intenções.

Refiro-me aos esforços - meritórios, mas em descompasso com a realida
de - para encontrar saídas políticas baseadas no parlamentarismo, ou, noutro
extremo, na criação de mandatos4ampào para o atual ou o futuro Presidente;
ou baseados em qualquer outra fórmula de acomodação das elites políticas à
transição democrática, sem recolher os anseios da massa dos brasileiros.

o caminho até hoje percorrido pela abertura política, passou por uma difí
cil dialética: a do general-presidente que se tornou chefe de partido e acumulou
funções de chefe do Estado. Ao derrotar o partido do governo, corre-se O risco
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de, ao mesmo tempo, derrotar e magoar, além do líder, o homem e com ele a
corporação que lhe dá vida e sustentação política, a das armas.

Para evitar colisào, arquitetam-se fórmulas que preservem as instituições,
como a da Presidência, afastem seus sustentâculos atuais da cena aberta e ga
rantam espaços à ousadia, tornando a derrota política aceitável para os deten
tores do mando, tanto os visíveis como os facilmente reconhecíveis.

Mas como tornar a derrota aceitável, se na base do Estado está a Força, se
a Força se personaliza no Presidente e se este, como chefe de partido, torna·se,
queiramo-lo ou não, alvo da crítica, obstáculo, a despeito de si mesmo, à vonta
de de mudança?

É este o nó da questão e é ele que deve ser desatado. De pouco servirá o ar·
tiJicialismo de uma fórmula parlamentarista, com um Congresso fraco, uma ad·
ministraçào pública eivada de c1ientelismo, incapaz, portanto, de resistir incólu
me às derrubadas de gabinete e, sobretudo, com um Presidente que continue a
encarnar o antigo poder constituinte - o das armas - como alto e bom som
foi proclamado que assim seria nos AIOS da Revolução de 1964.

Para salvar a legitimidade de uma ordem que, sem as armas, cai por si, ou
tros pretendem amarrar o futuro do País no artiJicialismo do Colégio Eleitoral.
Os adversários internos ao círculo do poder (e poupo o trabalho de nomeá·los)
farão sozinhos, entretanto, o trabalho de sapa desta hipótese. Já obrigaram o
poder atual a opor novos diques a pretensões de insólita dissidência, aumentan·
do o número dos convencionais que escolherão candidatos. Talvez, no futuro,
cheguem a buscar alternativas noutros partidos capazes de apresentar melhores
nomes para uma transição controlada.

Diante de tantos percalços, não seria mais simples e sensato que se assu
misse com a Nação o compromisso das eleições diretas e da restituição ao Con
gresso da antiga força, prestígio e galhardia?

ão poderemos nós, senadores, deputados, homens políticos, com compe
tência e convicção, dar passos para restabelecer a consonância entre as ruas e o
regime político, reformando-o, mudando-o, renovando-o na regra democráti
ca?

Ou nos conformaremos com a triste sina de sermos apenas, ou quase, a
concha acústica das lamúrias políticas? Não poderemos avançar um passo, por
tímido que seja, para assegurar as eleições diretas dos prefeitos das Capitais e
das ãreas de segurança? E diante da Lei Salarial, não se poderá negociar para
evitar o arrocho?

Até quando nos limitaremos apenas a votar o Orçamento Fiscal, sem que
dele façam parte as previsões monetárias? Não exigiremos controle sobre os
gastos das empresas estatais? Não reveremos a injustiça tributária que atrela o

7



Estado aos cofres federais? ão protestaremos contra a exceção que, no caso de
São Paulo, arrecada 45% do Imposto de Renda e do Imposto Industrial global
do País e a União devolve apenas 8% através do Fundo de Participação do Es
tado? Continuaremos vendo a Federação esvair-se. o município a mendigar,
sem reformar as leis de tributo?

Avançando um pouco mais no reconhecimento do que é urgente, quem
não vé que a disparidade regional e a discriminação na distribuição dos benefí
cios de progresso econômico tornam o Nordeste área tensa social e politica
mente? Acaso pode a Nação fortalecer-se quando existe o ressentimento de re·
gião contra região e quando a injustiça fiscal de um Poder centralizador se ca
muna na diferença politicamente manipulada entre Estados ricos e Estados
pobres?

E, quem duvida que, além do institucional, adiante do regional existe hoje
o preconceito que separa os homens das armas dos políticos, estes dos homens
da rua, e muitas vezes setores de cada uma destas parcialidades uns contra os
outros?

Não terá chegado a hora de romper, senão todos, pelo menos parte destes
preconceitos?

Ao invés de darmos as costas à questão militar, não será mais objetivo e
sincero discutir os limites aceitáveis para participação dos militares na vida
pública? I:. melhor avaliar os meios disponíveis para coibir excessos e impedir a
invasão pelos militares de áreas que são próprias dos políticos e administrado
res civis, do que continuar sustentando idéias generosas, mas de outro século.
sobre o "grande mudo", que seria o braço armado do Estado numa ordem de
mocrâtica.

o Senado não pode calar, tampouco, sobre as funções inchadas do SNI.
Temos patriotismo e lucidez suficientes para ajudar o Poder Executivo e as pró
prias Forças Armadas na redefinição das instituições de informação numa or
dem democrática. Exerçamos. pois, nosso dever de liderança sem temores, sem
desacatos, pensando no interesse público.

Ou será que para exercer a crítica e mostrar o peso de nossa força, não dis
pomos de outro meio além das Comissões de Inquérito, que freqUentemente
nos limitam à condição de concha acústica, em geral de baixa potência? Acho
que podemos tecer lá fora, na sociedade mesmo, os caminhos do possível, a
condição de começar por pedir o que parece impossível: que sejamos ouvidos
nos momentos da decisão.

Não desejo avançar sobre terrenos que desconheço. Mas basta escutar
atentamente as redações de jornal, as reuniões sindicais, as comissões de defesa
dos direitos humanos, as universidades. Nelas se fala sobre tudo isto, prega-se a
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revogação da atual Lei de Segurança, e já ninguém se lembra da Lei Falcão (e
ela ainda vige!).

E nós, Senhores Senadores, ouviremos primeiro o sussurro do Palácio para

depois escutar - contra nós - o vozerio do povo?

Não quero ser injusto ou temerário. Sei dos esforços havidos. Sei da vonta
de de renovação que anima o Congresso.

E não quero calar sobre o que a nós nos toca na democratização. Falo dos
partidos, da regra eleitoral, dos riscos de oligarquização de nosso poder inter
no. Qual de nós recém-saído da experiência eleitoral, negaria validade ãs críti
cas sobre a influência da corrupção nas eleições, sobre a incrível discriminaçào
que penaliza os Estados do sudeste, sub-representando-os no Congresso, sobre
a falta de democracia interna nos partidos, que não estão sujeitos a qualquer re
gra que assegure ao militante de base voz (e voto) na composição das chapas?

E seremos nós que iremos aprovar projeto que transforma o voto distrital
"misto" em coveiro do pluripartidarismo e instrumento de destruiçào do pouco

que se conseguiu para contrabalançar a força do caciquismo e do localismo?
Não com o meu voto, estejam certos, nem com o apoio da opinião democrática.

Falo de coisas simples, de regras simples, sem artimanhas. E só por aí pode
haver o reencontro entre os donos do poder - e somos condôminos, embora
minoritários - e o que chamei de vontade constituinte do País.

Para obtermos a democracia que todos parecem querer é conveniente co
meçar por nós mesmos. Não haverá ordem estável sem representação política
respeitada. Não se obtém respeito sem poder que se alcança lutando. Não se
mantém a credibilidade sem que se seja capaz de falar do que conta e dizê-lo
sem rebuços.

Conta hoje, mais do que tudo, o social. Limita hoje, mais do que nunca, o
econômico.

Rompamos, pois, os imobilismos. Digamos cara a cara à Nação o que di
zemos nos corredores: não há povo que suporte, por tanto tempo, tanto desca
labro. ão há Nação que agüente, sem feridas profundas, protelar por tanto
tempo medidas que são óbvias.

Assim como houve tempo em que se iniciavam discursos com o "Delenda
Cartago", cabe a nós agora repetir que a mudança começa pela derrubada de
quem conduziu a economia ao impasse.

ão exagero. Sem que nós próprios façamos valer O que as urnas procla
maram em novembro - que o povo não confia em quem o levou ao desempre
go, à recessão e à miséria - será impossível afinar a voz constituinte da socie
dade no coro do Estado.
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Não proporei hoje doutas leis, emendas ou reformas. Elas jazem nos arqui
vos do Congresso, basta revivê~las.

Do que se trata é de atitudes. Que não são minhas, são de quase todos.
Basta proclamá-Ias e, no reconhecimernto que nós fazemos dos outros, sentir
que as diferenças talvez sejam menores do que supomos.

Mudo o tom agora, Senhores Senadores. E me desculpo se, ao sair do pla
no institucional para entrar no econômico, sou obrigado a personalizar a crítica
e a ir a detalhes que talvez preferisse, pelo menos na estréia, omitir.

Mas é impossível, diante do descalabro, deixar de ser concreto e específico.
ão posso sequer evitar a tentação de, caindo na banalidade, começar pelo as

sunto que nos domina: o da dívida.

Li, há poucos dias, afirmação espantosa. Reli-a, atento. Dizia um diretor
do Banco Central que "estamos hoje na posição de cobrador e não de pedintes.
Queremos o dinheiro que nos é devido." Pensei que fosse algum oposicionista
prestes a predicar a moratória.

O raciocínio transcorria límpido - a crer na Gazeta Mercantil de 20 do
corrente - da boca do Sr. Madeira Serrano, diretor da área Externa do Banco
Central. É simples: se nós não pagamos é porque os bancos não desembolsam
os recursos comprometidos nos chamados Projetos 3 e 4, ou seja, créditos co
merciais e créditos interhancârios. Do Projeto 3 os bancos unos devem" - crê
aquele senhor - US$ 1,454 bilhão e do 4, US$ 1,8 bilhão. Logo, somos credo
res de 3,254 bilhões de dólares. Descontados os USS 700 milhões que deixamos
de pagar em março, confessados pelo Presidente do Banco Central na televisão,
ainda assim, teríamos cerca de US$ 2,5 bi ...

Que palavra usar, Senhores Senadores, para qualificar tal despautério.
Acaso "despudor" é pouco? Terei eu de lançar mào de palavreado mais chão e,
temendo pelo decoro, avançar alusões a que não se deve mentir ao País? Mas,
será mentira, tolice deste porte? A quem convence? Aos banqueiros? A nós? Ao
Presidente da República?

Até quando? Até que ponto nos vão envergonhar as autoridades mone
tárias cavalgando a aritmética da impostura?

O Senado inteiro viu, um mês faz, a ginástica do Ministro Galvêas. Sob a
saraivada de questões que lhe propusemos - e não apenas nós do PM DB e do
PDT, honrou a República o ilustre Vice-Líder do PDS, Virgílio Távora, ao
questionar S. Ex', sobre temas relevantes - o Senado inteiro viu, o ministro
não encontrou alternativa melhor do que dizer, não aqui, mas aos meios de co
municaçào, que nossas estatísticas eram ·'estrangeiras".

Mas agora, brandindo estatísticas híbridas - de origem nacional e externa
- é o mesmo alto funcionário do Banco Central quem faz hipóteses. Uma, oti-
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mista: se, como dizia Mefistófeles, houver saldo comercial de 6 bilhões de dóla
res, se a ele somarmos 1,5 bilhão de investimentos diretos, se as linhas de crédi
to dos projetos 3 e 4 funcionarem e se não houver antecipação no pagamento
das importações, então ... Então em setembro teremos um saldo de caixa de US$
801 milhões (vejam, Senhores Senadores, o preciosismo, oitocentos e um mi
lhões, e fecharemos dezembro com US$ 2,55 bilhões.

Quem sabe se possa sonhar de novo com outra CAPEMI? Ou será melhor
retomar o programa atômico? É só continuar nesta progressào e 1984 reencon
trará Orwell no Brasil. Será esta a aritmética fantástica, ou a do cálculo dos ju
ros que o Presidente, lancinado, pergunta ao Ministro se dá para agüentar?

Srs. Senadores. É tempo de seriedade. Dissemos aqui ao Ministro Galvêas
que o "furo" das contas externas atingiria cerca de US$ 3 bilhões. Pensávamos
que a renegociação ocorreria em junho-julho. Enganamo-nos; OCOrre já e o
quantitativo não difere das previsões das estatísticas "estrangeiras".

Vale a pena ocupar o tempo deste Senado para repetir o que todos sabem e
alguns insistem em esconder? Não proporei aqui a "moratória". Sequer usarei
o eufemismo da versão ao inglês, de/ault. As palavras, às vezes, produzem mais
pánico do que a realidade. Já estamos suspendendo, a cada fim de mês, dívidas
não pagas. A cada fim de dia, lá fora e aqui dentro, instituições bancárias de
grande porte socorrem-se ora do Federal Reserve Bank, ora do Banco Central.
É ociosa a discussão sobre a moratória ou sobre a renegociação da dívida.

Falta a coragem da verdade. Verdade para reconhecer o que já ocorre. E
verdade para separar o joio do trigo nas propostas de saída. É possível renego
ciar com ousadia, pedir carência não só para o principal, mas para os juros, re
cusar spreads extorsivos, condicionar o pagamento da dívida a proporções das
exportações, como fez a Polônia e aceitaram. Mas nada disso se faz. E não se
faz porque as autoridades econômicas aferraram-se a certas ficções. A primeira,
a maior de todas, é a de que para sairmos do buraco devemos levar a economia
a uma recessão sem precedentes, agarrados, como parâmetros, a ilusões: a de
que teremos um saldo de US$ 6 bilhões na balança comercial e a de que não
usaremos este saldo para reativar a economia. No bojo desta viseira ideológica,
ilusões mais doloridas são acrescentadas: os juros manter-se-ão elevados, para
'"desaquecer" a atividade produtiva, os salários reais vão para baixo e o desem
prego, reverso da medalha da contenção econômica, será visto como indício na
tural (e para as mentes mais perversas, até saudável) da saúde do programa eco
nômico.

Diz-se que o FM I é responsável por tudo isto. Será? Ou terá faltado aos ne
gociadores a firmeza, o realismo e, até mesmo, a credibilidade para, ao reconhe
cerem as dificuldades (e custaram tanto!) e ao manterem abertos os canais de
negociação pela recusa à moratória como princípio, afirmarem ao mesmo tem-
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po que esta terra tem dono, que o dono não há de ser o capital financeiro, daqui
ou de fora, e com a fome e o desespero do povo não se constrói caminho algum
que leve a um futuro de responsabilidades compartilhadas?

Ao invés de seguirem o que estava insinuado no pronunciamento do Presi
dente da República na ONU em 1982, com o apoio de quase todo o País, nossos
negociadores econômicos despencaram ladeira abaixo em salamaleques verbais
inconseqüentes, distorcendo a realidade, driblando a verdade e capitulando,
sem luta, à sombra da "reaganite aguda" que domina certos círculos da econo
mia mundial.

Amanuenses de parca imaginação. da apresentação pomposa de raciocí
nios pseudocientíficos, descambaram para práticas nas quais foram, em passa
do recente, useiros e vezeiros. Começaram a "trabalhar" (eis a fórmula que o
Ministro Delfim proclama à Nação) as importações. E cantam hosanas ao
grande feito. Mesmo antes dos efeitos da maxi, dizem, as exportações reagiram.
Como? Recorro à ediçào nova-iorquina da Gazeta Mercantil; "Dois banqueiros
de Londres disseram especificamente que eles suspeitam que o excedente regis
trado (de 514 milhões de dólares em março) foi obtido pelo simples expediente
de postergar os pagamentos do petróleo importado" (GM, n9 2, abriljl983, p.
7).

Admitamos que o preconceito colonialista dos ingleses ponha sempre em
dúvida o que as autoridades econômicas do Terceiro Mundo afirmam, bonafi
de. Que dizer, entretanto, do contrato dito de sale and sale back - ah! o inglês
maroto de sempre - feito entre a SIDERBRÃS e a C. Itah lapan Leasing Cor
poration e Marubeni Corporation. Os japoneses assinaram conosco um
"bridge-Ioan" de 480 milhões de dólares, para terminar as obras atrasadas da
Usina de Tubarão a cargo da Finsider Italiana, à condição de nós vendermos o
equipamento lá existente (suponho que a parte brasileira) por USS 504 milhões
e firmarmos contrato de recompra a prazo, do mesmo equipamento. Lateral
mente, dizem os jornais, firma-se contrato para vender durante 18 anos ao Ja
pão os produtos da usina com redução de 25% dos preços, incorrendo, por cer
to, em prejuízos.

Deixemos de lado os aspectos substantivos da questão: a alienação de pa
trimônio, com recompra posterior sabe Deus a que preço e se será efetivada.
Limitemo-nos ao formal: estêJ "exportação". pois realizamos uma venda ao Ja
pào, também será computada para avaliar nossas contas externas? Por este ca
minho, nossos tecnocratas em pouco tempo anunciarào que o Brasil abre crédi
tos vultosos aos países industrializados ...

Pior que o manejo da dívida é o manejo da política econômica. Deixo para
breve referência posterior e para outra ocasião, menção à política salarial e es
pecialmente ao Decreto-lei n9 2.012, a cuja comissão de estudo pertenço.
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Tampouco repisarei o que todos sabem, que no Brasil de hoje - até mes
mo os banqueiros com consciência histórica - gritam que não é possível conti
nuar a extorquir a atividade produtiva com juros tão elevados. Darei um só
exemplo: a Fábrica Bangu só de juros, pagou o correspondente a 37% de suas
vendas. Teve em 23 meses, de fevereiro de 1981 a dezembro de 1982, um prejuí
zo de 12,7% das vendas, conforme os balanços publicados no Jornal do Brasil
de 15-4-83. Se a taxa de juros fosse reduzida à metade da que foi paga e se a em
presa tivesse pago mais 20% de aumento de salário aos empregados, ainda teria
tido um lucro de 2% sobre suas vendas.

Não se trata de exceção: a Indústria Brasileira de Artigos Refratários, do
Grupo Votorantim, pagou de juros 48,7% sobre as vendas e teve um prejuízo de
22% sobre elas (cf. Gazela Mercanlil, de 21 e 22 de abril de 1983). A Fábrica de
Aços Anhanguera, do Grupo Azevedo Antunes, e cito grandes grupos nacionais,
pagou 55% de juros e teve prejuízo de 27%, ambas percentagens sobre o global
das vendas (Gazela Mercanlil, 21 e 22 de abril de 1983).

Direi apenas algumas palavras sobre quem paga pelos destinos desta políti
ca. E serei sintético.

Nas condições de hoje, pagam pelos desatinos, em primeiro lugar, os assa
lariados, os trabalhadores, o povo, enfim.

Propõe o governo novo arrocho, com o Decreto n9 2.012, e o justifica pa
(a ... gerar empregos. Ora, todos sabem, mormente economistas de competência
técnica como os que estão nos Ministérios, que o nível de emprego depende do
investimento e não diretamente do nível salarial; e todos sabem que com os ju
ros escorchantes e sem crédito à produção, não há investimento, não há, por
tanto, emprego. Por que então o arrocho?

Para pagar tributo à falsidade de uma visão do mundo que acredita, pri
meiro, ou s~ "poupa" nos salários ou não há lucratividade; segundo, que o cres
cimento do salário é fonte da inflação, mesmo quando se veja, a olho nu, que no
caso brasileiro quem dispara a espiral inflacionária são os juros altos e os incrí
veis déficits públicos.

Os trabalhadores, os sindicatos, não são chamados jamais à negociação
clara sobre o futuro do País. Depois ninguém entende como e por que até no
México, para não falar na França e na Espanha, os sindicatos aceitam aumen
tos salariais abaixo da innação (garantido o emprego) e no Brasil, não. Pudera:
arrocham-se os salários e dispara o desemprego. Só em São Paulo há cerca de
700.000 desempregados. Com que autoridade pode-se pedi~. "compreensão"
aos trabalhadores?

Mas pagam também pelos desatinos (e quanto!) os empresários privados e
os governos estaduais. Não sou adversário das empresas públicas. Pelo con-
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trário. Por defender a criação da PETROBRÁS - seguindo meu pai e outros
ilustres generais brasileiros da época - já fui até processado como "subversi
vo". Mas me oponho, com tenacidade, à burocratizaçào da empresa pública, à
privatização e apropriação das empresas públicas por parte da alta burocracia
e a sua transformaçào em empresas estatais. Empresas estas irresponsáveis pe.
raote a Nação, instrumentos da política anti nacional que tornaram algumas de
las sócios comanditários do Tesouro e gazua para a obtenção de créditos no ex
terior e da compra de equipamentos que nós próprios poderíamos fabricar.
Não estou sozinho neste protesto: em recente congresso os empregados das es
tatais lançaram o brado de defesa da empresa pública, que não se pode confun
dir com o desatino das mordomias e do estatismo aliado aos interesses anti na
cianais.

Agora, no desassossego generalizado, o Governo tenta contornar tudo is
so. Mas é tarde. Não servirão as CESTs mais do que de biombo e de instrumen
to para arrochar as empresas públicas estaduais.

E ao mencionar este tema, denuncio. Como Senador por São Paulo me
oponho tenazmente ã discriminação que o Governo Federal impõe ao Estado.
Oponho-me não aos demais Estados da Federação, com os quais São Paulo é
solidário, pois sofrem a mesma sangria. Oponho-me à derrama fiscal que o Po
der Central faz nas economias estaduais. São Paulo contribui decisivamente
para (taipu, Tucuruí e outras grandes obras. Assim procede não só por impera
tivo tributário, mas por entender que o País requer investimentos e que os que
podem devem pagar. Mas não podemos concordar que na hora da adversidade
sejamos nós, paulistas, penalizados e sem contrapartida.

Exemplifico: n~. "rolagem" da dívida consta que aquelas de responsabili
dade de empresas públicas paulistas não se refinanciam além dos 45%, enquan
to as dívidas das empresas federais são refinanciadas em cerca de 80%. Sobre is
to, as autoridades federais criam entraves para a entrada de dólares do interesse
de Sào Paulo e nào se permite, como ocorre com as empresas garantidas pelo
Tesouro Nacional, que se deixe de depositar cruzeiros no Banco do Brasil cor
respondentes às parcelas nào refinanciadas. Para o caso das empresas cujo aval
foi dado pelo Governo Federal existe o aviso G B 588, pelo qual o Banco do
Brasil socorre as emergências.

São Paulo - e digo São Paulo como poderia dizer o nome de qualquer ou
tro Estado - não só não dispõe destas vantagens como, obviamente, não pode
imprimir cruzeiros. E ainda por cima, proíbe-se que o Estado emita Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Paulista, pois existem limites legais para isto, embora
a dívida em ORTP não alcance 5% das ORTN.

Enquanto isto, há poucas semanas foram lançados 900 bilhões de ORTN,
com correçào cambial.
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Dois pesos, duas medidas. Pior: existe uma verdadeira conspiração econô
mica para sufocar São Paulo, impedindo-se assim que um Estado no qual o
PMDB ganhou possa mostrar que há alternativas democráticas, que elas são
sérias e são factíveis.

É assim, Senhores Senadores, que esta política econômica nos leva ao de
sespero. Faltam empregos, caem os salários, sobem os juros, falta o crédito ao
produtor e se esmagam os esforços de reconstrução política e econômica a par
tir dos Estados da Federação.

Os trabalhadores não estão sozinhos no desalento. Nem são apenas os Es
tados que sofrem. Também a empresa privada está ao desabrigo. São os juros
escorchantes, é a falta de reserva de mercado, são as encomendas estatais que
não chegam, é, principalmente, a imprevisibilidade da política econômica que
não permite planejar nem acreditar no investimento.

Tal atitude não se com pagina com a vontade constituinte do país que quer
ver a empresa trabalhando e prosperando.

Não seria de lucidez e testemunho de crença na capacidade de renovação
dos brasileiros mudar - e mudar já - o comando da economia?

É tão grave tudo isso, é tão decepcionante e desesperador que é hora de
mudar.

Não venho aqui vender ilusões. Mas estou convencido que havendo decên
cia de propósitos, restabelecendo-se a conliança, a própria crise propicia o que
todos dizem al.mejar. Uma grande renegociação nacional que, pelas circunstán
cias leva hoje sindicatos e empresa, partidos e Forças Armadas, eleitorado e
líderes de opinião a reverem suas diferenças e a terem de ceder, cada qual algu
ma coisa, para não termos de ceder tudo amanhà, aos estrangeiros, ao poder
autoritário, a uma nova maré de preconceitos e privilégios.

Tomara que eu possa, nesta Casa, contribuir junto com tantos outros para
que não se perca a fé deste povo brasileiro, sua vontade de persistir lutando, e a
esperança, de que todos precisamos. É tempo de arriscar. Tentemos, pois, o im
possível: que a Democracia almejada e as Reformas Sociais necessárias venham
juntas com a mudança nos rumos da economia. E que sejamos nós políticos os
liadores do novo pacto. Pacto feito à luz do sol. Aberto a todos. Conliantes, to
dos, que saberemos preservar o futuro do Pais.

o Sr. Humberto Lucena - V. Ex' permite um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois não.

o Sr. Humberto Lucena - O discurso de V. Ex', que prende a atençào do
plenário do Senado, não traduz apenas o pensamento do brilhante cientista
político e sociólogo que é V. Ex', festejado não só no Brasil, mas internacional-
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mente, pois quando V. Ex' foi vítima, aqui, de torpe perseguição política sob a
égide dos famigerados atos institucionais, V. Ex' migrou do Brasil e, lá fora, pô
de contribuir, de maneira expressiva, com seu talento, com sua inteligência.
com sua cultura, para que outras populações que não a nossa pudessem receber

a valiosíssima contribuição da sua formação intelectual. O discurso de V. Ex' é
também o discurso do Senador que recebeu milhões de votos em São Paulo,
consagrado pelo povo. E nele V. Ex' reOete, como não poderia deixar de ser, as
linhas gerais do programa do PM DB, procurando enfatizá-Ias e, ao mesmo
tempo, descendo a comentários bastante lúcidos_na área político-institucional,
na área econômica e na área social, nos pontos específicos, para lixar, mais uma
vez, aos olhos da ação o nosso posicionamento. O que desejo, neste instante, é
tào-somente, aplaudir as suas palavras e deixar consignadas as nossas efusivas
felicitações pela sua estréia no Senado Federal.

O SR. FER A DO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço o aparte de
V. Ex'

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex' permite um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois nào.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, pela forma clara e correta dos

conceitos por V. Ex' emitidos, na sua maior parte, não tenho a menor dúvida de
que seu discurso, que é sereno, reconhecemos, terá, por parte da Situação, no
caso a Liderança do Senado, uma resposta o mais breve possível. Hoje, já
havíamos avisado ao seu colega de bancada, e é um pouco tarde, porque sô ago
ra S. Ex' aparece, que faríamos a contradita às suas afirmativas, também, ao
discurso do seu debut aqui nesta Casa, eminente Senador Severo Gomes. Acre
ditamos que seremos nôs escolhidos, não sabemos, pela Liderança do nosso
Partido, para termos o prazer de externar, também, o que pensamos sobre o
que, com tanta graça e, ao mesmo tempo, com tanta finura, foi por V. Ex' ex
posto, dando-lhe as razões do nosso "não concordo".

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço a V. Ex' a
gentileza do aparte e espero ansioso poder ter a oportunidade de um diálogo
mais vivo com a Bancada do PDS.

O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex' me permite um aparte?

O SR. FER A DO HE RIQUE CARDOSO - Concedo o aparte ao
nobre Líder do PDS.

O Sr. Aloysio Chaves - Desejo congratular-me com a presença de V. Ex'
na tribuna desta Casa. V. Ex' enriquece o Senado Federal pela sua competên
cia, pelo seu reconhecido prestígio como sociólogo, como professor, no Brasil e
no exterior. Congratulo-me, também, com a maneira serena, escorrei ta, como
V. Ex' está analisando alguns problemas nacionais, embora divergindo no enfo
que que V. Ex' lhes dá, sobretudo na interpretação que faz com relação a uma
inexistente discriminação da União em relação ao Estado de São Paulo. Vejo
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com satisfação a valorização do debate parlamentar, eliminando·se, tanto
quanto possível, o discurso nu via I, às vezes frívolo e freqüentemente inconse
qüente. V. Ex' dá um outro tom ao seu pronunciamento, coerente com a me
lhor tradição desta Corte. Recordo·me de que, durante a Segunda Guerra
Mundial, quando foi parcialmente destruída a Cãmara dos Comuns, pretende·
ram reconstruí-la em outros moldes, sobretudo para eliminar alguns defeitos
que velhos parlamentares atribuíam à arquitetura do edifício, prejudicando
pronunciamentos e debates no âmbito da Câmara dos Comuns. E a grande fí·
gura de Churchill se opôs a isso, porque, para ele, no momento em que os deba
tes na Câmara dos Comuns perdessem o seu tom quase coloquial para se trans
formar num debate verbal, aguerrido, quando os argumentos seriam prejudica
dos pela exaltação dos ânimos, pela falta de isenção na análise das questões, o
Parlamento Britânico praticamente perderia sua razão de ser. Nós vamos exa
minar o discurso de V. Ex', que é um discurso pensado e repensado, com o qual
estréia na tribuna do Senado Federal. Mas, o que eu desejo manifestar a V. Ex',
não só como Senador, mas também pelas nossas origens comuns com relação
ao Magistério, é o prazer de vé-Io nesta Casa e satisfação de saber que desse de·
bate algo há de resultar proveitoso para o Senado Federal e para o País.

O SR. FER A DO HE RIQUE CARDOSO - Agradeço vivamente as
palavras do nobre Líder do PDS, Senador Aloysio Chaves, e espero poder, hu
mildemente, contribuir para que o debate nesta Casa, como me foi pedido pelo
Líder, seja um renexo de uma vontade real e sincera de transformação do Bra
sil: que não nos deixemos perder pelas palavras. tenhamos sempre presente que
as diferenças que temos - é bom ressaltar, como foi ressaltado por V. Ex' 
não significam a impossibilidade de que se leve adiante um processo de trans~

formaçào democrática, que é isso que o povo exige.

Agradeço, portanto, e espero poder continuar no limite das minhas possi
bilidades e forças, a articular esse debate, de tal maneira que eu possa tentar
convencer a V. Ex's, Srs. Senadores do PDS, que pelo menos parte substantiva
da nossa argumentaçào corresponde aos anseios nacionais e possivelmente aos
anseios de todos nós.

o Sr. José Lins - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FERNA DO HENRIQUE CARDOSO - Pois não, Exceléncia.

O Sr. José Lins - Senador Fernando Henrique Cardoso, desejo parabeni·
zar o PMDB pela felicidade de integrar os seus quadros a brilhante inteligência
de V. Ex'. Parabenizar igualmente o Senado pelo discurso que hoje assiste. V.
Ex', com tranqüilidade, eom argúcia, penetra profundamente 110 âmago dos
problemas nacionais. Daí porque O di curso de V. Ex' valoriza a crítica cons
trutiva e servirá, certamente, de apoio a um debate produtivo ao País. Creio que
ouço com enlevo o discurso de V. Ex' e que participarei do debate dos temas
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que V. Ex' com tanta facilidade comenta. Está de parabéns o Partido de V. Ex',
assim como o Senado Federal:

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço, mais uma
vez, ao Vice-Líder do PDS, Senador José Lins, pelas generosas palavras.

Acredito que além do debate, que é familiar ao Senado e que a mim ainda é
alguma coisa ligeiramente estranha, mais importante do que o debate acredito
que será o papel que nós possamos desempenhar como líderes políticos brasilei
ros, nós próprios e as nossas lideranças, com integridade e vontade de transfor
maçào, o que certamente anima o Brasil.

o Sr. Luiz Cal'a/canle - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FER A DO HE RIQUE CARDOSO - Ouço o aparte de V.
Ex'

o Sr. Luiz Cavalcante - "Não com o meu voto", foi a expressão de V. Ex'
no começo do seu discurso, em relação ã possibilidade de adoção do voto distri
tal. Como eu gostaria de dizer também; unào com o meu voto", pois sou total
mente contra o voto distrital. A meu ver, ele facilita a corrupção eleitoral. É
muito mais fácil gastar-se dinheiro em la municípios do que em 100, como seria
no caso das minhas Alagoas. Se voto distrital houvesse, eu jamais teria sido
nem mesmo vereador, e ninguém teria perdido nada com isso, senão eu próprio.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O País, Excelência!

o Sr. Luiz Cava/cante - Mas, infelizmente, há essa coisa chamada "ques
tão fechada". E se o meu Partido fechar a questão, não me restará outro cami
nho que não dizer cordeiramente "sim". É que a altura da minha bravura não
passa dos meus joelhos, ao passo que a minha consciência está bem acima, na
cabeça. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sou eu quem agradece
a V. Ex' o depoimento tão espontâneo e tão sincero. Faço votos de que essa
questão não seja considerada tão fechada. Eu acho que um dos momentos mais
importantes da nossa discussào há de ser o momento em que este Senado vai
opinar sobre os destinos praticamente constitucionais do Brasil, mesmo qye
não estejamos numa constituinte formal. E a modificação da lei eleitoral ê bási
ca, ela define o regime, tanto quanto oulros aspectos da ordenação jurídica. E
em matéria dessa natureza, acredito que deveria ser até mesmo imperativo que
se devolvesse ã consciência dos Deputados e dos Senadores o arbítrio, para que
eles pudessem votar. não como cordeiros, mas que eles pudessem votar acima
dos joelhos. Mesmo sabendo que V. Ex' talvez não possa acompanhar aquilo
que desejaria, o País inteiro tem registrado seus pronunciamentos e sabe quais
são os ditames de sua consciência. Agradeço o aparte.
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o Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me V. Ex'?

O SR. FER A DO HENRIQUE CARDOSO - Pois não, nobre Sena
dor Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
congratulo-me com V. Ex' por este discurso importante, por este discurso bri
lhante que honra a Casa e que certamente há de ensejar discussões muito im
portantes a partir de agora. Logo de início, V. Ex' levanta a tese de que existe
no Pais uma espécie de vontade constituinte, e não explicitou de que essa vonta
de há de ser formalmente expressa. Quero crer, no entanto, que, pela multiplici
dade de problemas suscitados por V. Ex', essa vontade constituinte significa a
necessidade da armaçào de um novo pacto social, quero crer que através de
uma reforma ampla da Constituição, com a qual estamos inteiramente de acor
do. Discordo de V. Ex' só num ponto, nobre Senador - quando V. Ex' denun
cia a existência de uma espécie de conspiração econômica contra Sào Paulo,
quando anuncia a existência de uma derrama. Essa posição tào ciosa que raia o
protecionismo, de forma, se connita com a sua posição inicial, toda ela liberal,
quando contesta, exige uma imediata mudança de atitude no que diz respeito ao
desnível entre as diversas regiões do País. Ora. nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso, o País se encontra em dificuldades econômicas neste momento.
mas eu lhe digo: apesar dessa dificuldade, São Paulo, o Centro-Sul e particular
mente São Paulo. foram os maiores desse modelo econômico que aí está. por er
rado que o seja. São Paulo se beneficiou da própria filosofia do modelo econô
mico, uma filosofia hegeliana, calcada no fortalecimento dos já fortes, em in
vestimento em regiões, setores da produção e classe de indivíduos que dessem
respostas mais urgentes a esses investimentos. E é claro, o sistema iria abrigar.
exatamente em São Paulo e no setor industrial exportador, nas atividades urba
nas, o {aeus adequado para esses investimentos. Portanto, Sãu P::!ulo se benefi
ciou e teve crescimento rápido da sua renda per eapita. em detrimento de outras
regiões. E se beneficiou também da política tributária, nobre Senador, o Impos
to sobre Circulação de Mercadorias, por exemplo, chega a ser uma injustiça con
tra as regiões pobres que passam a pagar imposto ao Estado mais rico, que é
São paulo. Sào Paulo se beneficiou, sobretudo, deste endividamento externo
que aí está, porque foi através desta região, foi através deste Estado, que entra
ram esses recursos. São Paulo passou a ser, em última análise, o ponto de li
gação com o setor externo, passou a ser o umbigo da Nação, por onde entraram
esses capitais que deram animação ao modelo econômico que aí está.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu agradeço a V. Ex',
porque me permitiu esclarecer o meu pensamento. Em nenhum momento, nem
eu, nem o meu partido. PMDB, apoiamos as políticas econômicas postas em
prática, e sempre dissemos serem medidas que concentrariam a renda, concen·
trariam em classe e concentrariam em regiões. Tem V. Ex' razão. Aqui. neste
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mesmo texto, eu explicitamente digo que Sào Paulo é e deve ser solidário com as
construções das grandes obras nacionais, porque lã se concentram as maiores
acumulações e disponibilidades de capital do Brasil. Não nego, pois, a tese de
que cabe a São Paulo, em proporção maior de que qualquer outro Estado, aten
der às necessidades do conjunto do País. ão era isso a que eu me referia. Eu
me refiro a outro aspecto, que tem a ver com O manejo da política de transferên
cia de recursos, ou da política de concessões, que neste momento, está eivada de
desigualdade, concessões no que diz respeito a aceitar-se que não se pague
quando se sabe quando não pode pagar. ão critico o fato de que aqueles que
não podem pagar em cruzeiro não o façam. Critico O fato de que se exija que,
em São Paulo, quando não se pode pagar, que se tenha de pagar. E devo dizer
que nesta Casa deve haver chegado um telex, se não me engano número 62, do
Banco Central, que começa a corrigir tal distorção.

o Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FER A DO HE RIQUE CARDOSO - Pois não.

o Sr. Humberto Lucena - O modelo econômico que aí está, concentrador.
perverso e elitista, o qual, tenho certeza, também merece a crítica permanente e
coerente do nobre Senador Marcondes Gadelha, beneficiou tanto São Paulo
que lã estão não só mais de 700 mil desempregados, dos quais 80% nordestinos,
mas também o maior número de falências e concordatas do País.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço o aparte de
V. Ex', que é a expressão da verdade. É esta a situaçào em que, momentanea
mente, nos encontramos, e nessas circunstâncias não há como justificar a que a
rol agem da dívida seja feita de forma desigual.

O Sr. Hélio Gueiros - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois não, nobre Sena
dor.

O Sr. Hélio Gueiros - obre Senador Fernando Henrique Cardoso, V.
Ex' acaba de produzir um discurso tão meditado, tão renetido que eu acho
meio temeridade ou precipitação uma crítica imediata ao que V. Ex' está ex
pondo. Por outro lado, V. Ex', na minha opinião, produziu uma peça íntegra,
inteira, que não pode ser tocada apenas em detalhes eventuais, mas terá que ser
analisada e criticada como um todo. De modo que, na minha opinião, o discur
so meditado e renetido de V. Ex' deve merecer do Senado também uma atitude
de meditação e renexào, para, numa apreciação geral, se trocar idéias a respeito
de eventuais dissensões a respeito das suas teses. Eu felicito V. Ex', e quero di
zer que absolutamente V. Ex' não surpreende ao Senado, nem muito menos à
Nação brasileira, porque quero dizer a V. Ex' que, embora pertença a um Esta-
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do tão longínquo de São Paulo, a fama, o renome, a reputação, a idoneidade, a
inteligência, a cultura de V. Ex' também chegou lá na Amazônia. E eu agora me
sinto grato de verificar que aquela fama, que eu sabia por ouvir dizer, agora
constato pessoalmente, honrando-me em ser contemporâneo de V. Ex. no Se
nado. Congratulo-me com a peça que V. Ex' coloca para meditação e reOexão
da açào, e conclamo toda a opinião pública brasileira, não só no Senado, mas
em toda a parte do Brasil, a ler e a meditar sobre o que V. Ex' acaba de dizer
nesta Casa.

o SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nobre Senador Hélio
Gueiros, agradeço suas referências, que são certamente generosas, talvez exage
radas, senão certamente exageradas. Também sei dessas características de gene
rosidade, de discernimento: são características muito peculiares da gente da
Amazônia. E até sei com uma certa ponta de vaidade, pois de algum modo,
também descendo de lá. E aceito este aparte como quase conterrâneo seu, pois
que sou filho de mãe amazonense, e sinto-me muito pouco à vontade quando
faço distinções entre brasileiros; sinto-me inteiramente brasileiro, da Paraíba à
Amazônia a São Paulo, nós somos a mesma coisa. E o que nós precisamos hoje
é desse sentimento de grandeza, que permita que nós, talvez como disse aqui,
possamos afastar os nossos preconceitos, quase diria mesmo de partido, de pen
sar grande, pensar que a hora é urgente, e chegou O momento de nós assumir
mos a responsabilidade da mudança. Mudança que meu partido prega com tan
to empenho e há tantos anos, e que quero, aproveitando a presença, pois que es
tava ausente, quando mencionei o nome, render uma homenagem muito cari
nhosa, àquele a quem, provavelmente, devo o fato de estar hoje nesta tribuna,
não por me ter apoiado abertamente ao Senado, o que não lhe correspondia,
mas por ter mostrado a mim, que, na política, há lugar para quem quer fazer al
go, que não seja apenas uma carreira. Deputado Ulysses Guimarães foi a pes
soa que me foi buscar, lá onde eu trabalhava humildemente, quase escondido,
em épocas muito duras, no CEBRAP, para dizer que havia alguma coisa que
permitia um encontro entre o intelectual e o político. E essa alguma coisa era a
fé no Brasil, a fé no povo, e a fé de que, mesmo naqueles dias mais duros havia a
possibilidade de uma vitória. Vitória que tivemos, vitória que compartilhamos
desde então e que continuará até que um dia possamos transformar em realida
de o que pregamos.

Muito obrigado a V. Ex's (Muito bem' Palmas. O orador é efusivamente
cumprimentado.)
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