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/ w i Sarney tudo agora 
e conkonMm^pengosa 

VITÓRIA — O presidente nacio
nal do PDS> senador José Sarney, 
advertiu ontem em Vitória aue "toda 
confrontação é perigisa". E acres
centou: "acho que os ministros ex
pressaram um sentimento que é de 
todo povo brasileiro, ,uma vez que nós 
superamos uma época de exceção, 
dando um exemplo ao mundo de co
mo atravessar uma situação difícil 
sem traumatismos extinguindo o 
AI-5 e anistiando- todos os que se 
envolveram no processo político de 
punições revolucionárias. Então, num 
momento como este, todo brasileiro 
que desejar cobrar uma volta ao pas
sado está pretsando um desserviço à 
Nação, pois o que nós devemos fazer 
é olhar o caminho 1o futuro e da 
reconciliação nacional"» 

Sarney, que foi recebido no ae
roporto local pelo governador Eurico 
Rezende e pelas principais lideran
ças capixabas do PDS, mantendo à 
tarde, na Assembleia Legislativa, um 

encontro com representantes dos 53 
municípios do Espírito Santo, afir
mou ainda que "jamais a política ou 
a vida pública do País pode ser fei
ta na base do ódio ou da vingança". 
E completou: "os brasileiros desejam 
cada vez mais a pacificação e não 
eses tipo de cobrança que na reali
dade nada constrói". 

"Se formos cobrar — disse — te
remos muita coisa a fazer neste sen
tido com relaçãc aos responsáveis 
pela deterioração da vida pública e 
política do País em 64 e que gerou 
a intervenção das Forças Armadas. 
As revoluções muitas vezes não são 

mas são necessárias". 

• Sarney parece o bobo da corte 
preocupado em que ninguém con
trarie o rei. Cada vez que sente o 
peso de uma posição que põe o re
gime em xeque, vai logo dizendo 
que isso é confrontação, numa per
manente ameaça. 

r~v 


