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garante a E 
rante o aue ele diz? 

BRASÍLIA — 4íNão identifico n e n h u m Indício de retrocesso'* 
afirmou, ontem, o presidente do PDS, senador José Sarney, reconhe
cendo "a apreensão de todas as áreas responsáveis do país, em rela
ção à gravidade do problema económico. Não creio, porém, que ele 
t enha qualquer interferência n a consolidação da democracia". 

Ele se referia à declarações atri
buídas ao governador da Bahia, An
tónio Carlos Magalhães, segundo o 
qual as eleições de 1982 correm ris
co, se não houver um entendimento 
político nacional^ 

A principio Sarney não quis co
mentar as afirmações de Magalhães, 
mas terminou por dizer: "Defendo 
sempre o ponto-de-vista de que há 
um terreno comum na política que 
não pode ficar sujeito aos limites 
das siglas partidárias. Desde que se
ja possível ajustar posições para fa
cilitar o aprimoramento democráti
co, será de interesse nacional e dos 
partidos'9. 

Ante a insistência de alguns re
pórteres quanto ao retrocesso, disse, 
ainda: "O risco existe, mas nào-so-
mente em matéria política. Não di
zia Guimarães Rosa que viver é pe
rigoso? Não vejo possibilidade de re
trocesso. Todas as etapas propostas 
têm sido cumpridas e a abertura é 
compromisso e juramento do presi
dente". 

Como lhe indagassem se preco
nizava a união nacional, neçou: "O 
chamado ao entendimento foi feito 
pelo próprio presidente, no discurso 
em que estendeu a mão a todos os 
brasileiros". 

Interpelado sobre as razões do 
não-atendimento da mão estendida 
do presidente, assinalou Sarney: 
"Criou-se c"ma de radicalização que 
tem dificultado não união nacional 

iria. e sim à for

mação de consenso em torno de de
terminadas soluções. O Congresso 
tem sido palco de divisões irreversí
veis que tornam intransponível o 
entendimento. Por causa de um des
taque entre sete, não" se chegou a 
acordo em torno do Estatuto dos Es
trangeiros". 

Apesar disso, ele não se deixa 
levar pelo pessimismo: 81Não creio 
que haja intransigência. E nem di
visões, mas os termos de convivên
cia são melhores que no ano passa
do e serão einda melhores em 1981. 
O estado de espirito do Congresso 
apresenta melhorias, basta que vo
cês atentem para a convivência das 
mais saudáveis de todos os líderes 
de partidos em torno do ex-presl-
dente Frei, do Chile, no almoço no 
Senado". 

Concluindo, garantiu © presi
dente do PDS: "Jamais o nosso par
tido será obstáculo a qualquer tipo 
de entendimento". 

* Até segunda ordera, pouco 
crédito pode ser dado ao pronun
ciamento do sr. Sarney, da mesma 
forma que não se pode levar a sé» 
rio o que o sr. António Carlos afir
ma. Porque nenhum dos dois sabe 
de nada realmente, assim como o 
próprio ministro da Comunicação 
Social é outro já habituado a ser 
desmentido pelos fatos, de forma 
que se vai haver retrocesso ou não 
só Deus sabe. E olhe lá. 


