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Sarney (vibrante) num plenário comportado 
Pela primeira vez na legislatura que se 

inicia, José Sarney, ocupou a tribuna para dizer 
que o Congresso Racional nunca será transfor
mado em tribunal da Revolução de 1964 e nem 
pretende, julgar o procedimento das Forças 
Armadas, e referiu-se à importância do Poder 
Legislativo no processo de democratização do 
Brasil. Que o Congresso também não pretende 
ser gerador de crises, mas pelo contrário, ser um 
poder moderador das crises, desempenhando 
seu papel histórico de ajudar a Revolução a 
cumprir seus propósitos de democratização. 

José Sarney defendeu o governo do 
presidente, Ernesto Geisel e afirmou que ele 
conseguiu dar uma visão teórica sobre os 

'destinos do país, ao modificar o conceito em 
torno do,binómio democracia e desenvolvimen
to. Citou palavras textuais de Geisel e disse que 
o desenvolvimento", no atual conceito, passou a 
ter sentido mais' amplo, fazendo parte de um 
todo,/ em que desenvolvimento e democracia 
caminham lado a lado. 

Sarney discursou enfático, vibrante e em 
altas voi.es. Um plenário comportado o ouviu. 

— O Presidente fala nas aspirações 
legítimas do processo, -na capacidade de 
dissolver antagonismos e conflitos, através de 
conciliação esclarecida, que visem antes de 
tudo, ao bem comum e aos interesses nacionais. 
Assim,..o Presidente oferece, ao invés de con
frontação,,,a conciliação nacional; oferece a 
confluência de todos os nossos esforços, para 
encontrarmos um caminho no qual o país possa 
sentir seguro, para aquele desejo de todo nós 
que é o desejo e o princípio da democracia. 

Dizendo que o país tomou conhecimento, 
nos últimos dias, de dois documentos que 
honram a Oposição brasileira, Sarney referiu-se 
às declarações de Ulysses Guimarães a respeito 
da última mensagem presidencial, em que diz 
confiar no propósito, nos métodos e na ação do 
presidente Geisel. 

— Demonstra o presidente do MDB, 
nessas declarações, que o áspero caminho para a 
conquista do Estado de Direito está sendo 
palmilhado pelo atual Governo e que, pela 
primeira vez, desde 1964, existem condições 
para qué a ação se case às palavras dos 
responsáveis pelo destino do país. Nós, da 
Arena, sabemos que a vocação da Revolução de 

wammBÊÊmmÊÊmmÊtÊÊÊÊÊm 

Março de 64 sempre foi a democracia. Não 
aquela democracia que ruiu em 64 e que havia 
conduzido o país para a asfixia económica, para 
o descrédito externo, para a inflação galopante e 
para a desmoralização das instituições políticas. 

Sarney afirmou qué a vocação da 
Revolução sempre foi a democracia. Mas uma 
democracia a salvo das investidas totalitárias, 
funcionando internamente como um mecanismo 
de responsabilidade política e de promoção do 
bem-estar social. "Nestes 11 anos temos 
procurado este modelo. E se não o atingimos, 
nem sempre ou quase nunca a culpa coube aos 
governos da Revolução ou ao partido8 da 
Revolução". 

O senador maranhense manifestou que a 
Revolução não pretende matar a liberdade no 
Brasil, nem pela espada nem pelo beijo, e que os 
hiatos havidos são transitórios, e que o país 
caminha para a democracia plena, anulando-se 
os descompassos que geraram, inclusive, o 
retardamento político. 

Benjamim Farah, único aparente de 
Sarney, colocou que o MDB sempre procedeu 
numa linha democrática, nunca aprovando a 
subversão. A "única subversão que queremos é 
através do voto, no estilo democrático". 

Ao mesmo tempo que elogiou o MDB, 
Sarney estranhou que elementos da Oposição se 
"conjugam para exibir, perante a Nação, uma 
realidade sinistra em que estaria vivendo o país. 
E pretendem arrastar para o Congresso o 
ministro da Justiça, não num processo normal 
de convocação de um ministro da Justiça para 
depor perante o Congresso brasileiro, roas num 
sistema de inquisição para que este se sinta 
como =um réu diante de um processo político". 

Sarney, bravo, declarou que o governo 
do presidente Geisel não compactua com a 
violência e disso tem dado, soberanas e 
inequívocas'provas. Ele é responsável por todos 
os seus a tos. 

Muitas palmas e cumprimentos. 
Imediatamente Jarbas Passarinho ocupou a 
tribuna, e respondeu ao discurso de Marcos 
Freire, tecendo considerações sobre o 
comunismo, de forma genérica, ao tempo que 
defendeu os governos anteriores a Geisel, que 
não pouparam esforços para reconduzir o Brasil 
à democracia plena. 

Sarney: elogios a Geisel e ao MDB 

Para Passarinho, não há como carac
terizar o espírito ditatorial dos governos 
revolucionários e citou coroo prova um desabafo 
do ex-presidente Costa e Silva, para/ quem 
"ninguém tem o direito de dispor ar
bitrariamente do destino de um homem". 

Passarinho citou frases do discurso de 
Marcos Freire - "em verdade há salpicos de 
sangue vivo nos caminhos que trilhamos.;, há 
muito pranto derramado em vão" - e ajuntou: 

— Se houvéssemos de discordar, seria 
para dizer que não são, infelizmente,' apenas 
salpicos que avermelham o chão do Brasil, mas 
filetes rubros, ou até pequenos rios de sanngue, 
feitos do sacrifício de muitos brasileiros, como 
aqueles que sangraram no aeroporto de 
Guararapes, no Recife, quando a bomba 
assassina foi fria e deliberadamente posta lá, à 
espera do marechal Costa e Silva. 

Passarinho dirigiu-se a princípio a 
Marcos Freire e este, de tempos a tempos 
anotava alguma coisa, outra hora trocava ideias 
com Magalhães Pinto, à sua esquerda, na 
presidência. Passarinho concluiu: 

— Muitos de nós compreendemos que, 
para romper certos impasses, tivemos de 
escolher entre a cómoda posição de alheamento 
e a participação efétiva em processos tidos co
mo ditatoriais. Preferimos a participação e a 
esperança de sermos úteis à causa da liberdade, 
que como disse ontem o senador Marcos Freire, 
é inexaurível. 

Senado com muita presença, inclusive de 

deputados. Virgílio Távora e Luiz Cavalcanti 
anotavam. Eurico Rezende, charuto à boca, foi 
todo ouvidos para Passarinho, que no final foi 
efusivamente cumprimentado por Ozires 
Teixeira, todos os deputados presentes, Accioly 
Filho, José Sarney, Gustavo Capanema e Paulo 
Guerra. 

A Ordem do Dia foi adiada porque 
Saturnino Braga pediu a palavra para falar 
como líder do MDB e respondeu aos pronun
ciamentos de Jarbas Passarinho e José Sarney. 
Saturnino pediu o desarmamento dos espíritos"é 

• definiu a posição do MDB dentro da atual 
quadra do desenvolvimento económico, político 
e social do país. 

Com o término do discurso de 
Passarinho formou-se uma movimentação no 
plenário e poucos senadores prestaram atenção 
quando Saturnino disse que sua sensibilidade 
havia registrado no pronunciamento de Sarney 
uma certa dose de advertência ao MDB e no 
discurso de Jarbas Passarinho um quê de in
dignação - atitudes estas que, a seu ver, 
somente poderiam ser decorrentes de uma 
interpretação equívoca das atitudes assumidas 
pela Oposição. 

Falou Saturnino da necessidade de 
^desarmamento de espíritos para que se chegue a 
um diálogo mais direto e objetivo e que ó 
primeiro passo seria a interpretação coireta da 
real posição de seu partido. E para melhor 
esclarecer essa posição, Saturnino definiu, em 
cinco pontos, os confrontos entre o pensamento 
do MDB e a política que vinha sendo seguida 
pelo Governo antes da posse de Ernesto Geisel, 
e que qualifico* como posição delfiniana, em 
homenagem ao ex-ministro da Fazenda, Delfim 
Netto.* 

Ós cinco pontos de diferenciação, para 
Saturnino são: 
1. A posição delfiniana entendia as restrições 
à liberdade como um mal necessário ante o 
avanço da violência em todo o mundo, enquanto 
õ MDB considerou, sempre, ser possível a 
convivência dos plenos direitos do indivíduo 
com os interesses de desenvolvimento e de 
segurança nacionais. 
2. Os deUitíaltos defendiam a concentração da 
rerida na máo de poucos privilegiados, como 
um fenómeno natural do processo de desen

volvimento, ao passo que o MDB exigia de 
pronto o equilíbrio da distribuição da renda por 
considerar que isso em nada afetaria o ritmo de 
crescimento do país. 
3. Com relação às multinacionais a posição 
delfiniana entendia que as mesmas eram in
dispensáveis para acelerar o nosso desen
volvimento, enquanto o MDB sempre con
siderou necessário conter o avanço dos grupos 
internacionais em favor do fortalecimento, da 
empresa privada. 
4. Quanto às lideranças políticas, a posição 
delfiniana colocava a classe política em plano 
inferior e o Governo preferia fazer política 
através dos chamados prqjetos-impacto, 
mobilizando através deles a opinião pública. Já 
para o MDB, a participação da classe política 
era instrumento . indispensável, pois é 
justamente nos políticos que reside a garantia 
da tomada, de decisões que realmente 
correspndem aos anseios populares. 
5. Enquanto os delfínianos , viaro nos 
estudantes, nos jovens e nos intelectuais os 
imaturos por excelência, considerando que não 
estavam ainda em condições de gngajar-se no 
processo político^o MDB considerava imperiosa 
a convocação de todas as forças vivas à in
tegração no desenvolvimento sócio-político e 
económico nacional..". ...*."..--. ^ 

Após expor qs cinco pontos, Roberto 
Saturnino ainda observou . que , a posição 
delfiniana era característica de governos 
passados mas que esta orientação está sendo 
modificada pelo presidente Geisel, num novo 
planejamento estratégico que hoje se aproxima 
bastante das metas definidas pela Oposição. 

Saturnino foi aparteado por Petrônio 
Portela, que lerobou que o II PND define 
claramente a posição do Governo, segundo o 
qual/O estágio de desenvolvimento sócio-político 
já permite a revisão do sistema de distribuição 
de renda, para corrigir as- imperfeições e in
justiças existentes. 

Sarney, também em aparte, revelou que 
os pontos definidos por Saturnino já estão 
ultrapassados, de vez que o Governo busca, 
justamente, a correção das injustiças sociais, a 

'f revitalização da economia nacional e dá ênfase 
ao processo de abertura política, que começa a 
concretizasse. --s^----
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