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vice-líder da Arena, respondeu aol 
Em tom polémico, a nota arenista, 
depois de afirmar que, "mais do que 
ninguém, Geisel deseja que o país 
encontre a sua normalidade ins
titucional", admite que as leis de 
exceção "não são desejáveis", porém, 
"às vezes, inevitáveis". Adiante, 
defendendo a tese de que "as liberdades 
não podem ser somente formais e 
subjetivas", cita Roosevelt para 
lembrar que a liberdade é a luta contra a 
fome, a ignorância e as doenças. 

A nota: 
As declarações do deputado 

Ulysses Guimarães, presidente do 
MDB, não honram a tradição de 
serenidade que deve presidir os atos de 
um líder nacional responsável por uma 
grande agremiação partidária. 

O tom "francês" do deputado 
Ulysses Guimarães é estranho, num 
momento que ele julga tão sério. O 
presidente Geisel, mais do que ninguém, 
deseja que o país encontre a sua nor
malidade institucional. Todos estamos 
de acordo que as leis de exceção não são 
desejáveis, mas, às vezes são 
inevitáveis. O deputado Ulysses 
Guimarães não ajuda, com declarações 
dessa natureza, a superar as nossas 
dificuldades, podendo mesmo agravá-
las. Ele desconhece a situação mundial, 
o período difícil" da economia inter
nacional, a agitação que coloca em 
risco a própria estrutura dos países 
democráticos no mundo inteiro, para 
ficar limitado a uma visão particular da 
situação brasileira. 

O presidente Geisel afirmou 
apenas aquilo que vinha afirmando: a 
nação não pode, ainda, assumir os riscos 
do despojamento de instrumentos que 
julga necessários para consolidar a obra 
de desenvolvimento político-social e 
económico. 

Sarney: resposta pronta 

No mais, o presidente Geisel 
ofereceu a formulação do Estado Social 
de Direito, que existe hoje no mundo 
inteiro, em que as liberdades não podem 
ser somente as liberdades formais e 
subjetivas. Roosevelt, o grande 
democrata, já em 1929,pedia a liberdade 
também contra a fome, contra as 
doenças, contra a ignorância. 

A colocação social do Presidente 
é atual, nítida e de acordo com o con
ceito moderno de democracia que não 
deve ser somente o direito de uns poucos 
usufruírem os benefícios do progresso e 
o direito de gritar, enquanto o povo vive 
mergulhado na pobreza e na miséria. Os 
índices de melhoria do nível de vida da 
população, no campo da educação, 
trabalho, saúde, assistência e tudo que 
está sendo feito no campo social,, 
constitui democratização de vida 
melhor. 

A colocação do sr. Ulysses 
Guimarães é deformada e panfletária. O 
diálogo que ele propõe não é diálogo, é 
um grito,e "com grito", como se diz no 
Nordeste, "ninguém afina rabeca". 


