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Samey acha declarações normais 

BRASÍLIA — O presidenta da Arena»Se^ 
nador José Sarney. Interpreto» ontem a s i d i ^ 
clarações de anteontem do ministro do Exér
cito, Walter Pires, como "uni ato normal". 

Observou que "o ministro nada mais fez do 
que explicitar a missão constitucional das For
ças Armadas, que não é outra, senão se resguar
dar a ordem pública e manter as instituições. 

— E toda a nação — prosseguiu — jul
ga que a unidade, o preparo e o patriotismo 
das forças armadas é sem dúvida um fator de 
estabilidade e ao mesmo tempo assegurado do 
processo de abertura, em que está empenhado 
o presidente João Figueiredo. 

O senador ressaltou ainda o que ele en
cara como "avanço excepcional" da distensão 
política do atual governo, que proporcionou, no 
seu entender, um debate democrático no país 
inteiro, com a participação de todos os setores 
da população. 

Anotou ainda o dirigente da Arena que "o 
próprio Congresso é hoje um fórum perma
nente de debate, crítica e Fiscalização do Go
verno, enquanto a Arena é um exemplo de vi
gência democrática". 

Sarney mencionou que seu partido estabe
leceu uma ampla liberdade de opinião entre seus 
membros, principalmente na hora em que o 
governo se dispõe a abrir o leque, partidário, pa
ra que outros setores da sociedade venham a 
participar mais ativamente da vida nacional. 

Ele reconheceu, no entanto, que o governo 
vive dificuldades de ordem económica, ditadas 
por uma conjuntura internacional adversa, mas 
manifestou confiança no desemnenho político 
da Administração para contorná-las. 

Lembrou que "é desse prisma que se deve 
atentar para a política de mão estendida lan
çada pelo presidente Fegueiredo, que proc-a, 
através da aproximação com os setores i{,<._'-
donlstas, buscar a união de todos os brasilrtros. 
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José Sarney: tudo normal 
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