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BRASÍLIA — "Se acrescentarmos 

às dificuldades decorrentes da crise 
económica mundial os «jomponentes 
tío ressentimento, do revanchismo e 
do ódio, estaremos, apenas, tornando 
mais dificil o caminho com essas pe
dras", advertiu, ontem, o presidente 
tío PDS. senador José Sarney 

Ele não viu, na dúvida expressa 
pelo Presidente João Figueiredo no 
tocante ao êxito da abertura, qual
quer "ameaça ou mesmo pessimismo, 
quem assim a interpretou está fazen
do exercício de oposição às avessas." 

"O que o chefe do Governo ex
primiu — disse — foram as preocupa
ções de toda a Nação e que ele tem 
o direito e até o dever de manifestar. 
Não podemos jamais pensar que nos
so processo politico esteja Isento de 
qualquer riscc, uma vez que estamos 
saindo do regime de exceção com que 
criou hábitos e procedimentos que 
simplesmente podem ser mudados, se
não com o próprio exercício da vida 
democrática." 

"Os principais instrumentos da 
Democracia são os partidos, que, en
tre nós, ainda estão dando os primei
ros passos* As nossas lideranças — 
acentuou o presidente do PDS — co
mo toda a atividade politica, foram 
limitadas durante certo tempo. Ao 
lado disso, o Mundo vive uma crise 
económica de grandes proporções que 
atinge o Brasil de maneira dramáti
ca, transformando em prioritários, os 
problemas de Balanço de Pagamen
tos e gerando o processo inflacioná
rio. Sem esquecer o problema da 
energia que está na raiz de toda a 
problemática.*' 

Para o dirigente partidário, "as 
preocupações do Presidente não são 
preocupações que digam respeito à 
dúvida sobre os valores institucionais 
da Democracia, mas quanto às difi
culdades que temos pe3a frente e que 
devem estar na consciência de todos 
os brasileiros. Ruim seria se o Pre
sidente procurasse esconder fatos." 

Sarney enfatizou ainda: 
"Não creio em qualquer perigo de 

retrocesso ou em qualquer ameaça à 
abertura. Ans homens públicos cabe 
ter consciência dos problemas para 
evitar tensões graves. O nosso dever 

é desmontar tensões, antecipando-nos 
a elas A estabilidade da Democracia, 
sua capacidade de sobreviver ao longo 
do tempo, tem sido decorrente e sua 
competência para desmontar tensões 
irreversíveis, os instrumentos, para 
isso, são á convivência e o diálogo." 

• Sarney está sendo muito pouco 
criativo em sua função de justifi
cador do injustificável e repetidor 
do jogo de palavras, destinado a 
estender uma cortina de fumaça so
bre o principal — a incompetência 
do Governo em todos os campos, 
político, económico e social. 


