
Nobre aponta atitude 
mesquinha de Sarney 

BRASÍLIA —. O lider do MDB na Câmara, 
deputado Freitas Nobre (SP), considerou on
tem como uma ameaça mesquinha a declara
ção feita pelo presidente ^rern^ta_Jo§áJBerireyT 
segundo a qual o Governo nâo pode perder maio
ria no Congresso sob pena de formar-se um ) 
clima de instabilidade em prejuízo do próprio 
projeto político em andamento. 

"O Governo tem sempre o jogo mesquinho 
das ameaças, como m a abertura democrática 
fosse um favor dos poderosos do dia. E essa 
declaração foi mais um dado revelador da má-
fé com que o Governo pretende dissolver a mi
noria» utOizand® a, força numérica da maioria96

 ; 
<=*=> ©feservou o deputado paulista= 

Manifestando-g© aatisfait© em saber que os 
gwemistas si@ temem prejuízos com a volta 
dos cassadei, eom® foi declarado pelo mesmo; ; 
Sárney, Nobre' estranhou, entretanto, que'uma \ 
i^velaçãõ^deste-^po-tènM^^peTtta© l5*aaoa''pifc.< 
ra ser feita, secom tantos cassados ilustres fa
seado falta ao País durante todo este tempo''. 

Ao elogiar m posição assumida pela OAB, de 
repúdio ao projeto de anis tia restrita enviado 
pelo governo ao Congresso, o líder oposicionista 
voltou a classificar a proposição como a mais 
retrógrada da história das anistlaa brasileiras. 
"Aliás, o chamado governo revolucionário che
gou ao cúmulo de desanistiar os que estavam 
alcançados pela anistia de 61, quando através 
da decretou anulou aquela mediâa." 

Condenando o crescente adesismo emede-
bista, Nobre chegou a apontar setores oposi
cionistas firmemente empenhados na extinção 
do próprio partido: "Acho que a partir de ja
neiro, com a quebra da fidelidade partidária, os 
que se encontram no MDB e que desejarem 
partir para outras legendas, podem fixar-se de 
acordo com suas tendenciais, prefiro os que já 
se manifestaram de maneira leal e clara que 
os que tramam o fim do MDB e permanecem 
como se defendessem a sua sobrevivência* =-= 
observou. 


