
A sociedade democrática. é • basica
mente uma sociedade de conflito e 
toda a pregação. de unidade politica 
é antidemocrática. Serve para dis
cursos, mas não para, atingir â con
ciliação nacional — declarou JLJS&--

• yigdor JoséSarne^J Arena-MA), vice-
AÍáer~d^3ov"erno no Senado, ao apre
ciar as últimas propostas de eoalisão 
©u d 4 reconciliação nacional dirigi
das por eminentes líderes oposicio
nistas.. 

Adverte José Sarney qae a un&ni-
xíddade se fundamenta nas linhas bá
sicas da nacionalidade, como a língua, 
a cultuara, .a etnia, a busca .dos mes
mos objetivos e aspirações nacionais. 
Observa que' tal unidade em relação 
sos -'valores maiores já existem, pois 
•x.- Nação brasileira, tanto nas elites 
esmo na maioria de s#n povo, jâ sabe 
o que deseja para o sau porvir. 

o IMPOSSÍVEL . 

Ba a ttnldad& ®5dí-sí«. e ê desejável 
que nunca se acabe, o Senador José 
Sarney desaconselha a uniformidade 
de pensamento, que se torna impes-
sáve! à mais simples verificação da 
realidade ditada pelo entrechoque de 
Interesses dentro da sociedade. 

Por isso, lembra que tal rasaními-
dade de pensamento somente se tor
na possível à custa de muitos s&cri—.. 
fieiõs e, assim mesmo, 'ãentro de so
ciedades totalitárias, onde as mani
festações Individuais são esmagadas 
sem Qualquer contemplação.. 

— "Uma tmiformidade de 'pensa-
aiento nas elites significaria uma ianl-
formldade de pensamento do .povo. o 
«que é impossível — disse o ex-gover-
nador do Maranhão. 

Afirmou que a democracia se nutre, 
fundamentalmente, no exercício de 
harmonizar os conflitos que existem 
entre os diferentes segmentos sociais. 
Ainda mais que a pacificação pro
posta pelo MDB "é unia guerra, pois 
a Oposição deseja que a Arena aceite . 
©s pontos de vista oposicionistas*'. 

X insistência com que muitos lí
deres de Oposição, volta e meia, for
mulam propostas no sentido de obter 
uma pacificação, representa, na ver
dade, *para o parlamentar maranhen
se, um convite para não dizer uma 
tentativa de impor o programa da 
Coosiçâb à Arena e ao Governo, o • 
que constitui, no mínimo, uni contra-
senso. 
SSVOUJÇãO 

— À efervescência que estamos 
Tr-zendo e a •viyafMrf.a.ri*» mm nus os 
Sem&s políticos t&m sido colocados, é 

o resultado tío projeío de desenvolvi--
mento politico posto em prática pelo 

' Presidente da República. Tal progra
ma permitiu que o País redescobris-

' se o debate ounplo sobre todos os te-
. mas nacionais, através- da suspensão 

da censura à imprensa brasileira. 
O Senador José Sarney assinalou 

que esse projeío de distensão do Pre
sidente da República tem evoluído 
constantemente — e ainda não co
nheceu nenhum retrocesso. '.'Estamos, 
indo de avanços em avanços. Mas es

sa evolução, reclama um estado de 
permanente colaboração" — declarou 
o parlamentar maranhense. 

Res tabele csu-se um clima de con
vivência demccrtáica no Pais, segun
do o sr. José sarney. na medida em 
que se permitiu o mais amplo debate 
dos problemas nacionais. Temas an- • 
tes escondidos, praticamente conside
rados com tabus, voltaram a aflorar 
favorecidos pelo clima de liberdade 
criado no Pais. * 

— A evolução desse grocesso não 
poderá ser contestada nem mesmo 
pelos adversários mais ferrenhos do 
Governo — observou, ainda, o Sena
dor maranhense, pelo contrário, al
gumas das figuras mais representati-

. vas da Oposição .têm reclamado pu-
u blicamente o empenho pessoal e dire-

to. do Presidente da República em-
consolidar esse processo de aperfeiçoa
mento democrático. 

— Ã atividade poli Uca —- conti
nuou — voltou a ser grandemente 
prestigiada e a atuação do Congresso 
Nacional voltou a figurar nas primei
ras páginas dos Jornais brasileiros. 

C0MP3EEK3&0 % 

Torna-sô necessário que todos 
compreendam que o Programa de De
senvolvimento Politico do Presidenta 
da República reclama e impõe eta
pas que terão de ser esgotadas em 
sua. oportunidade própria, segundo o 
sr. José Sarney. Essas etapas estão 
sendo queimadas a seu tempo ama-
durecidamente, "tanto que marchamos 
para o tranquilo .cumprimento do ca
lendário eleitoral*. 

O Senador José Sarney nega-se 
& reconhecer a expressão "restaura
ção democrática", lembrando que 
nunca se praticou um verdadeiro re
gime democrático neste Pais. Pelo 
contrario, durante todos esses anos 
tivemos várias contraíaçoes e uma de-

. mocracSa, formal, marcada por vm 
universo de .contradições e distorções, 

GRADUALISMOv . \ • 

Observou que o .Presidente Geisei 
não. impõe pressa a um processo que 
exige segura e firme lentidão. O Pre
sidente não deseja dar um passo ã 

. frente, para -.ter' de = recuar violenta
mente mais adiante, conforme expres
são do ex- Governador maranhense. . 

Acrescentou- que as surpresas sur
te — acentuou — no sentido de ai-
cançar-mos um-'- desenvolvimento in
tegrado; desenvolvimento que permi
ta o crescimento económico do Pais, a 
elevação do padrão de. vida de seu pp-
vo e o encontro, de. um regime ..demo
crático em que as igualdades, de opor
tunidades existam efetlvamente;. . 

Acrescentouú que &s surpresas su1 

giáas no caminho'foram geradas peia, 
crise económica .internacional, cuja 
eclosão era imprevisível algum -tem
po atrás. No.Brasil,, essa crise chegou 
trazendo como consequências- mais 
graves a inflação e o endividamento 
esterno. As dificuldades estão sendo 
adequadamente combatidas pelo Go
verno, que foi- obrigado, a tomar "al
gumas- medidas .heróicas''. ' 

CERTEZA" NA VITÓRIA 

. Entre • ©s ates de salvação • adota-
dos pelo Governo, muitos ferem inte
resses <s provocam • reações 'que nem 
sempre. percebem o alto alcance das 
providências tomadas, o alto- objeiiv© 
nacional que as inspirou — segundo 
o Senador José Sarney. 

•— Mas isso faz-parte.do' Jogo. Fe
lizmente, temos na chefia do Gover
no um Presidente da República cons
ciente das incompreensões que mar-, 
cam a ação de um homem de Estado, 
O Presidente tem exercido seu cargo 
com ^ maior grandeza, cumprindo 
com o seu dever e arrastando os 
obstáculos e dificuldades sobranceira
mente — disse. 

O Senador José Sarney manifesta 
a confiança de que a Arena vencerá 
galhardamente as eleições murAcipals 
de novembro, sustentando que não se 
pode confundir terrorismo psicológico 
— como o que,. acha, faz a Oposição, 
com uma vitória do MDB. , -' 

— Estamos disputando. eleição. 
Vamos vencê-la e o maior serviço que 
o povo brasileiro poderá prestar . à 
causa democrática é votar em nossos 
candidatos. Assim, estará ajudando o 
Governo do Presidente Geisel e o Bra
sil — concluiu» 
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