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ta importância 
histórica na Missão Portela 

--"BRASÍLIA 
ftetrônio Portella, o MDB 
pendo chamada a uma 
compulsória, a uma manipulação 
política de ordem subalterna, que 
envolvesse pactos vergonhosos, 
mas é convidado a uma reflexão 
conjunta sobre os problemas po-
lítico-institucionais da Nação, Tia
ra o encaminhamento de soluções 
etiéUvamente adequadas, segundo 
afirmou, ontem, o senado^ José 
Sarney, vice-líder do governo no 
Senado. 

Ninguém em sã consciência e 
de boa-fé — assinalou o senador 

'; maranhense — poderá duvidar d@ 
'.determinação do- presidente da 
República, reiterada em diveraas 
oportunidades, em levar o Brasil,, 
a passo firme, lento € 
para a execução de um 
distensão que! assegun 
çoamento 
Instituições 

: Portella confirmi 
terminação do chefe do governo. 

INCOMPREENSÕES 

A dificuldade maior da Missão 
Petrônio Portella reside justa
mente na falta de compreensão 
nítida do papel que ela pode de
sempenhar, no sentido de encon
trar uma solução política para os 
nossos problemas. O senador ma-

< ranhense acha que algumas áreas 
políticas não entenderam o seu 
alto significado "como um passo 
decisivo no processo de desenvol
vimento político, preconizado pelo 
presidente Geisel*. 

Desde o princípio, segundo o 
senador maranhense, o presiden
te da República tem sido extre
mamente coerente com a orien
tação política que se traçou des
de sua posse na mais alta magis
tratura do País. 

— Agora recentemente, quan
do afirma que não se pode falar 
de desenvolvimento económico 
sem desenvolvimento politico, o 

presidente fas uma clara reitera
ção de seus propósitos e de seus 
objetivos. Desde o princípio, ele 
deixou claro que esse é um pro
cesso gradual, não porque não de
seja chegar mais rapidamente a 
seu objetivo maior, mas porque 
está consciente de que a pressa 
nasse processo pode resultar em 
desfechos inversos, que fatalmen
te produziriam retrocessos. 

Â Missão de que se acha in
cumbido o senador Petrônio Por
tella, segundo o sr„ José Sarney, 

obter um 
estabelecer um denomi

nador comum dentro dos dois par
tidos, que têm a responsabilida
de de defender as instituições po-

representativas da 

— O entendimento que se bus-
ea dentro do Congresso tem o ob
jetivo de permitir que o País 
avance no caminho de um modelo 
político adequado à sua realida
de, atento para as transforma
ções sofridas pelo mundo nos úl
timos anos. Portanto, o MDB não 
está sendo chamado para uma 
adesão compulsória, para uma 
manipulação política de ordem 
subalterna, que encubra interes
ses inconfessáveis, mas para uma 
reflexão conjunta que nos permi
ta fazer o diagnóstico correto dos 
males políticos nacionais ,é enca
minhar a terapêutica mais in
dicada. 

( 
AVANÇO 

Em termos de diálogo, o sena
dor maranhense acredita que a 
Missão Petrônio Portella repre
senta um avanço indiscutível, e 
não pode ser perdida por precon
ceitos e incompreensões. O que se 
pretende com o diálogo já inicia
do, é encontrar caminhos para 
uma institucionalização duradou
ra da Revolução, na qual se pro
tejam o$ direitos do cidadãpe, ao 

mesmo tempo, o Estado e as ins
tituições políticas. 

— O fato novo na política bra
sileira — disse — é que os parti
dos políticos talvez pela primeira 
vez em assunto de tamanha pro
fundidade e complexidade, não es
tão sendo chamados ao confronto, 
mas convocados para um acordo 
que se destina a garantir estabi
lidade política ao País. 

Essa realidade objetiva leva o 
sr. José Sarney, a lembrar que as 
dificuldades se acham em todos 
os pontos, de todos os lados. Por 
isso, acha que não se devem ex
plorar as áreas de desentendi
mento de forma a dirimir contro
vérsias com soluções políticas que 
levam em conta os dados concre
tos da realidade, e não o desejo 
particular de cada um. 

— Os políticos não podem co
locar pedras no caminho do sena
dor Petrônio Portella e do depu
tado Ulisses Guimarães, mas, ao 
contrário, remover obstáculos. 

O senador José Sarney acre
dita que é essencial que as lide
ranças mais responsáveis de am
bos os partidos, procurem criar 
um clima de confiança e respeito 
mútuo, de forma a eliminar sus
peições de parte a parte, que po
deriam contribuir para compro
meter o rendimento das conversa
ções já iniciadas. 

— Trata-se de uma tarefa 
realmente difícil, mas não se con
segue nada através de caminhos 
fáceis. O que se tem em vista é 
preparar um processo de norma
lização de um regime forte para 
um regime democrático que, a 
longo prazo, concilia segurança 
nacional, direitos e garantias in
dividuais. Esta não é uma tarefa 
para os que se sujeitam ao domí
nio da perplexidade e do pessimis
mo, mas trabalho para os que 
acreditam positivamente no futu-
ro, e se dispõem a pagar o seu 
preço para atingir as soluções 
melhores dentro 4Q possível. 


