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Sarney diz que 
anis tia não 
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divide a Arena 

« De nenhuma maneira tememos 
f£ qualquer defecção da bancada em 

* SÉ relação ao apoio ao projeto de anistia 
£ de autoria do presidente João Fi-

l Q gueiredo» , disse ontem em Brasília o 
presidente da Arena, senador José 
Sarney. 

Segundo o dirigente partidário, « a 
pfimeira demonstração de tal unidade 

J j se registrou durante a votação do 
«i •£ substitutivo na Comissão Mista. Por 
^ ^ outro lado, gamais o presidente Fi-
£J5 gueiredo terá qualquer desajuda de 
fy nossos deputados e senadores. O 
^"^ substitutivo aprovado consubstancia 

filosofia do projeto do general Fi
gueiredo, ao mesmo tempo em que 
aproveita a contribuição do Congresso 
no montante de 60 emendas, parcial ou 
fatalmente aprovadas» . 
° Para Sarney, « quem quiser ser 
profeta no sentido da fragmentação de 
nossa bancada, obterá uma grande 
desilusão. Mais do que nunca o país 
precisa de estabilidade politica e um 
ponto fundamental para isto é. a 
solidariedade de nossas bancadas ao 
presidente Figueiredo» . 
I ADVERTÊNCIA 

Ò relator do proj,eto de anistia do 
governo, deputado Ernani Sátyro 
(Arena-PB), disse ontem que «as 
decisões futuras sobre este problema 
vão depender muito da reação dos 
anistiados e dos grupos que fomentam 
a discórdia e a contestação» . Para o 
relator, qualquer esboço de tentativa 
de subversão, depois de aprovado o 
projeto, poderá levar o governo» " a 
pensar duas vezes antes de ampliar a 
anistia» . 

Ao dar por encerrado o seu tra
balho e o da Comissão Mista do Con
gresso que examinou a matéria, Er
nani Sátyro disse que « ao fim da ár
dua tarefa, sinto-me feliz p « t ter con
tribuído com o meu esforço para dar
mos ao país uma lei de anistia que 
atende, em grande parte, aos anseios 
da pacificação e conciliação da so
ciedade brasileira» . 
i « Nós — prosseguiu o deputado — 
ainda acrescentamos alguns bene
fícios ao que fora sugerido no projeto 
original. Sei que nada disso reco
nhecem os oposicionistas extremados, 
que reclamam os entendimentos entre 
as lideranças, porém, nada concedem 
nos seus pontos de vistas radicais. 


