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é despreparada e incapaz 
<*RAS1LIA — O senador José 8&& 

i«ey acusou ontem a Oposição de es
tar absolutamente despreparada ©m 
Incapacitada para atingir © que cie-
veria ser o seu objetivo, pois "sua 
ação, ao invés de destraumatísax g» 
ambiente, tem acirrado posições; <am 
•vez de diminuir tensões, tem-ms in
tensificado". Se o regime permanece 
o mesmo, e s& não salmos da estaca 
zero, como afirmam os críticos opo° 
sicionistas, nada mais demonstra©?© 
"de nave? a Oposiçã© fâlh&d® em su®, 
missão» acrescentou. 

Em seu pronuncianiant-s — que n» 
isha sendo aguardado desde a sema» 
na passada — José Samef acusou a 
Oposição de nãõ ter levado em eonta 
&a mudanças radicais por que passem 
® mundo § que tomam inviáveiís ®a 
aeus propósitos de um retorna $o li
beralismo democráBie® — apôntade 
pelo senador arenista eom© propício 
& eclosão do terror e de lutai Inter
nas. Afirmou, ainda, cometer a Opo
sição dois graves equívocos: o de des
conhecer a existência, ainda bastan
te Tiva, de um processo revoluciona. 
srio — (o que, na sua opinião, é um 
comportamento suicida); e o d« en
tender, enganosamente, que os pro
blemas institucionais são o$ únicos 
existentes, adotando uma posição da 
supervalorização do hiperjurisdicismo 
formal, que nada tem a ver com as 
estruturas do Estado moderno. 

Reportando-se aos pronunciamen-
tos do senador Paulo Brossard (MDB-
RS), dentro e fora do Senado, José 
Sarney disse que, através deles, a Opo
sição demonstra uma atitude em ne
nhum momento cooperativa, mas de 
quem se coloca à espera de que o 
poder caia por decomposição. Refu
tou, também, a afirmação de que exis
tem duas ordens provocando uma só 
desordem, para afirmar que existe 
uma ordem única; a Revolucionária. 
NEGATIVISTA 

Com a afirmação de que o des
compasso entre a necessidade de uma 
Oposição crítica e a evidência de uma 
Oposição palavrosa e negativista, "pe
lo simples prazer de negar", consti
tuiu o maior fosso a ser vencido pa
ra que possamos voltar ao caminho de 
avanços políticos acelerados, salientou 
Sarney que, ao optar o Brasil por uma 
sociedade pluralista, moderna © aber
ta, após a Revoluçã© de 1964, passou 
a ser fundamental a importância d© 
uma Oposição analítica pari, equili-
brio Co sistema. 

— A função que a Oposição de
veria cumprir, em face da realidade 
brasileira, tem sido, assim, GÊ uma 
omissão total. A Oposição que è fei
ta é a. que não se deveria fazer. A 
que o Pais deseja que se faça nun-
ea é feita. Desse impasse, nasce sem 
dúvida a fonte alimentadora de todos 
os grupos de pressão, interessados na 
manutenção do problema institucio
nal no Estado atual, daqueles que de» 
sejam a ditadura, ou aqueles que de
sejam a política da Cerra arrasada, 
pensando que, através dela, será pos
sível destituir a Revolução — ressal
tou. 
IMPASSE 

Para o arenista, exemplos signi
ficativos dessa conduta oposicionista 
foram demonstrados quando da vo
tação da reforma do Judiciário e nas 
recentes declarações de Paulo Bros
sard durante a Convenção do MDB no 
Rio Grande do Sul. Acrescentou que 
a agremiação oposicionista não dis
cutiu a reforma e sem adotar nenhu
ma posição em face do problema na 
sua essência, como a Justiça cara e 
tarda, e o aumento de Ministros, fi
cou parasitando o parecer de Aecíoly 
Filho (Arena-PR)S para, depois que 
tste foi contestado, voltar às suas 

Cl 

verdadeiras teses -= garantias de ma
gistratura e "Haheas-Corpus" — pon
tos esses, segundo Sarney, que nâ© 
eram otojetos de reformas, mas sim 
reivindicações políticas, integradas 21© 
elenco de negação militante. 

Disse que, "respaldando nessa li
nha d© ação, passou-se à etapa d© te-
var o Governo a© impasse, porque 
havia, a certeza de que era seu desejo 
produzir modificações m> áistema elei
toral. 'Então, a melhor solução seria <a 
de lavar as mãos, deixar que o Go~ 
verei©, empurrado fora dos mecanis
mos constitucionais, fosse obrigado a 
recorrer aos instrumentos de exceção, 
.porque, assim, os que o combatiam, es
tariam longe de qualquer responsabi
lidade, pertos da opinião pública e 
criada uma situação de terra arra
sada, capaz de criar o caos"„ 
2MPATRIÕTXGA 

Após referir-se às declarações fei
tas por Brossard em Porto Alegre, res
saltou que a atitude do parlamentar 
emedebdsta, irrealista e impatrlótiea, 
é que, justamente tem evitado os 
avançois no sentido da normalidade 
institucional s e r e m permanentes. 
Acentuando que a Oposição espera, 
pela decomposição, a caída do poder, 
indagou Sarney o que se construiria 
sobre os escombros: "seria o Senador 
Brossard que iria impor suas ideias 
liberais - ou parlamentaristas.", para 
colocar um regime imoderado sobre 
o 1.° Reinado ou sobre o Presidencia
lismo da la0 República? Seria essa 
exceção mundial longe da fogueira 
que crepita em todos os quadrantes 
da terra? Seria o Brasil este terri
tório de bondade qu© realizaria os 
ideais cristãos de entregar a outra 
face? Se isto pudesse acontecer, teria 
sido o grande milagre da Revolução, 
este de transformar © País numa ter
ra marcada pelo angelismo". 

— Mas — assinalou — nó& não 
temos, como homens públicos, o di
reito de sermos ingénuos ou imbecis 
para pensarmos que é tão fácil o en
contro da ordem, o porto de seguran
ça ou o caminho do progresso, por co
locações irrealistas e suicidas. Esse pe
rigo" jamfV.s correremos. O senador 
Paulo Brossard contou o ^episódio de 
Borges de Medeiros, o legendário 'Ta-
pa-verde", o chimango, qu& quando 
foragido, encontrou os seus antigos ad
versários maragátos que lhe ajeda-
vam na fuga e desabou: "mas eras*?-
©stes maus' adversários?" Eu temo 
profundamente que se hoje aconteces
se o que aspira o senador Paulo Bros
sard na sua pregação da queda do 
poder talvez, nós nos encontraríamos 
•no exílio e trocássemos- juntos a mes
ma frase. 

• Depois de traçar uma análise his
tórica sobre o liberalismo e © anar
quismo, que, segundo ele, agora se eha-
ma terror, acentuou Sarney que o con
fronto ideológico nos toca profunda
mente compelindo-nos a ingressarmos 
num universo solidário, que ê o for
mado pelas democracias ocidentais. 
Enfatizou que, sem exceção, onde a 
luta se faz sentir, o terror está pre
sente, a sociedade ameaçada, as nor
mas ífdlturvis feridas, e o regime im
plantado é o democrático liberal. 

Advertindo que não nos encontra
mos mais nos períodos de confronte-
coes românticas ou dos ideólogos poe
tas, ressaltou que, agora, outras reali<= 
dades estão presentes no quadro dê 
nossas preocupações, forcando assim, 
os verdadeiros regimes democráticos a 
criarem seu instrumento de defesa. A 
seu ver, não bastam para isso, os dis
positivos inseridos na Constituição, 
pois, com o poder de infiltração des
medido da ação terrorista, de dimen
sões internacionais, é impossível, hoje 
em dia;, até mesmo para potências eo= 

m© es Istados Unidos, enfrenta-*^ 
com meios eGiweneiomaik 

DESORDEM 
Referindo-se & escaladas terroris

tas em ¥áriâig partes do mundo e a 
mudanças radicais na política mun
dial, corno a problemática energética, 
acrescentou que a formulação de uma 
política UÊ defesa dos interesses na
cionais ê que importa neste momento. 
Na sua opinião, ^ternos de pagar para 
is-so, mesmo que o prece cobrado seja, 
peto sen vulto, esmagador"» Para ele, 
não seria licito abstrair-se de que, por 
trájS da problemática política brasi
leira, há a preocupação máxima ae 
não Ingressarmos naquele universo 
de desintegração politica, pela vio
lência. 

Os países subdesenvolvidos, con
forme acentuou, são o® mais vulne
ráveis a e&se ataque, porquanto as suas 
instituições, frágeis, sucumbem aos 
primeiros embates; daí, ter ressal
tado que a responsabilidade das For
ças Armadas, em particular, e da Re-
votaeãOp como um todo, na preserva
ção des objetivos de ordem é muito 
grave. Disse que, assim, os que dese
jam a destruição do governo estão .a 
serviço d© eaos e, como jamais per
mitiremos que isso aconteça, o resul
tado inglório e impatriótico dessa ati
tude tem pesado sobre os ombros dos 
verdadeiros democratas, que vêem os 
seus esforços para construção de uma 
verdadeira sociedade democrática re
tardados, preteridos pela necessidade 
úe evitar que o poder constituído seja 
abalado pela desordem". 
LIMITAÇÃO 

Considerou Sarney qu© a prega
ção oposicionista, entretanto, só é 
possível pela "limitarão de poderes 
que a Revolução se impôs, vez ^ que, 
como seu compromisso é democrático, 
limitou sua ação e autoridade apenas 
ao setor da autodefesa contra a vio
lência. Nesse setor, frisou, a Revolu
ção usou do seu justo direito de de
fesa © do estado de necessidade, m-
havendo exemplo de que em outras o 
regime não seja o dos mecanismos de* 
mocráticos. A propósito, citou os di
reitos áa livre iniciativa, de associa
ção, de .emigração, de residência, de , 
movimento, de imprensa, de votar, de 
ser eleito e de eleger -e de control© •• 
dos, atos do Executivo pelo Congress©' 
e pelo Judiciário. \ 

— Daí porque contestamos, fron
talmente, a posição assumida pela ; 

•. Oposição,/ ao confundir a opinião pú- ' 
blica numa avaliação deformada de 
nos.so. arcabouço legal — ressaltou» -

; MELHORIA ' '" '•""" 
Depois de ter-se- importado às * 

grandes realizações da Revolução nos 
diversos setor es, e afirmando falar em 
nome da Maioria do povo brasileiro, 
frisou Sarney que "nessa missão é dar 
a cobertura política de que o Governo 
necessita para, cumprir sua tarefa; é 
repelir todas as tentativas para per
turbação das tarefas normais do Go
verno". 

— Não permitiremos que o País 
possa retroceder nos seus objetivos de 
melhoria política- A democracia não 
floresce no terror das confrontações 
nem ao rufiar de impropérios, nem 

. como um milagre de laboratórios ou 
subproduto do Apocalipse. Ela é obra 
de gerações, de persistência, de amor, 
de renúncias, sacrifícios. Um gesto de 
paixão pode fagê-la murchar. Essa é 
uma atitude dos idealistas perdidos 
nas utopias, mas. nem todos agem por 
essa motivações. Há os que desejam o 
caos, o dilúvio,. a desordem. para se
rem usufrutuários das tempestades. 
Eles não conseguirão fazer isso com 
o Brasil nem © seu pova o pennitiira 
— eoneluiu. 
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