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Same^ainda aaqs^çidlu 
as eleições em duas ia 

BRASILIA — O presidente 
nacional do PDS, senador José 
Sarney, negou que já existe uma 
decisão do Governo quanto à 
realização das eleições de 1982 
em doig turnos, mas admitiu que 
essa é a tendência nos meios 
oficiais. 

Para ele, não é desejo do 
Governo violentar a vontade do 
Congresso Nacional, "uma vez 
que aquele é um assunto que diz 
respeito diretamente à classe po
lítica". Assegurou também que 
$, matéria "será examinada com 
absoluta frieza, com absoluta 
imparcialidade, e dentro de uma 
visão do interesse público do 
país". 

Sarney fez questão de des
tacar o. esforço do Presidente Fi
gueiredo para implantar p seu 
projeto político, de fazer deste 
País uma democracia, e lembra 
es várias etapas que vêm sendp 
cumpridas para tanto. 

Em primeiro- lugar, Lembrou 
a revogação do AI-5, seguida da 
anistia e depois a reformulação 
da legislação partidária, que ex
tinguiu ás antigas agremiações 
políticas, "para possibilitar que 
a Nação saísse daquela hipola-
rização entre o sim e o não, Go
verno e Oposição, certo e er- ' 
rad©". 

Após isso, segundo o diri
gente pedessista, o Pais ingressou 
num período de amplo deba
te político-iristitucionai, com a 
abertura de todos os setores de 
divulgação — imprensa, rádio e 
televisão, E hoje a Nação está 
mergulhada num grande^ debate 
democrático e, evidentemente, 
vivendo um clima democrático e 
o estado, de direito". 

"Entendo — diz o Senador 
maranhense — que o Brasil ca
minha cada vez mais para criar 
instituições sólidas que possam, 
realmente, fazer do . País uma 
democracia, com responsabilida
de e com liberdades públicas." 

A visita espontânea que o 
presidente da República em 
exercício, Aureliano Chaves, fez 
ao Congresso Nacional, foi apon
tada pelo senador José Sarney 
como desdobramento do com
portamento seguido pelo Presi
dente João Figueiredo que, "des
de o início de seu Governo tem 
prestigiado a classe política e o 
Congresso". 

G Presidente Aureliano Cha
ves — conforme acentuou o se
nador do PDS — veio ao Con
gresso Nasional para manifes
tar apreço a esta casa, à qual 
pertenceu durante tantos anos e 

que é a casa de suas origens, 
onde teve destacada atuação, 
não apenas como excelente ora
dor, mas também como um ex
cepcionai homem público, sem
pre voltado para ó debate e a 
discussão dos problemas nacio
nais.. 

Projeto político 

Sobre a doença que afastou 
o Presidente Figueiredo, tempo
rariamente, da chefia do Go
verno, o senador José Sarney 
assinalou: 

"A doença do Presidente Fi
gueiredo constitui para todos os 
brasileiros motivo de apreensão. 
Graças a Deus essa moléstia que 
acometeu o chefe do Governo 
não tem maior gravidade, dai 
porque esperamos que em breve, 
restabelecido, o presidente reas
sume suas funções, para que pos
sa dar prosseguimento à sua 
grande obra. 

Evidentemente, toda a Na
ção, e dentro dela os' partidos 
políticos e- os próprios políticos, 
especialmente, têm o dever de, 
nesse instante,. apoiar cada vez 
mais o projeto político do Pre
sidente Figueiredo." 


