TRINTA ANOS DO PSDB – 25 de junho de 1988
Dalirio Beber – Senador da República

“Longe das Benesses do Poder, mas perto do pulsar das ruas, nasce o Partido da Social
Democracia brasileira”
Uma história de grandes realizações em favor do Brasil e dos Brasileiros.
O PSDB surgiu em 1988, porque desejavam nossos fundadores – Mário Covas, Franco
Montoro, José Richa, Fernando Henrique, José Serra e tantos outros, ver, atuando no Brasil, um
Partido de vocação Social Democrata, um Partido que fizesse o Brasil crescer com Justiça Social.
Todos lembram da eleição presidencial de 1989, quando Mário Covas foi nosso
candidato, e todos lembram do trabalho que o PSDB, através de Fernando Henrique, fez para
que a inflação que tanto mal fazia aos brasileiros fosse debelada.
O Plano Real pôs fim ao sacrifício dos mais desprovidos que não tinham instrumentos
para se defender de uma inflação que chegou a mais de 80% em um único mês.
Lembram todos dos programas implementados pelo PSDB com a aprovação do
FUNDEF visando a universalização do ensino fundamental. Dos programas para implantar o SUS,
com a criação do Programa Saúde da Família – PSF. Dos programas de transferência de Renda –
bolsa escola, vale leite, vale gás e tantos outros que buscavam a prática da Justiça Social. A
Reforma do Estado Brasileiro, o Saneamento do Sistema Financeiro Nacional, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e as Privatizações que permitiram dar ao Brasil a oportunidade de
crescer em bases sustentáveis – vejam o que aconteceu com a Telecomunicações, apenas para
exemplificar.
Isso tudo aconteceu durante dois governos pilotados pelo PSDB de 1995 a 2002.
As experiências em governos estaduais e municipais, em gestões tucanas, são ricas em
resultados para a melhoria da condição de vida dos brasileiros, por isso, podemos e devemos
comemorar, certos de que nossa caminhada não está terminada, há muito que se possa fazer
para que a Justiça Social, nosso horizonte de todos os dias, seja alcançada.

VIVA O PSDB DO BRASIL E DE SANTA CATARINA!

