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Sarney diz que contrato de 
risco prova amadurecimento 

Brasília — Q^Senador José Sarney 
(Arena-MA) elogiou~onte'm "a" áufórTzà^" 
ção dos contratos de risco e afirmou que 
0 pronunciamento do Presidente Geisel 
"marcou para o Brasil uma linha de 
amadurecimento". 

Os contratos de. risco estiveram em 
• debate durante a sessão do Senado, e di
versos parlamentares da Arena — Srs 
Luís Viana Pilho, Eurico Resende, Jessé 
Freire, Luís Cavalcante e o lidei Petró-
nio Portela — defenderam a posição do 
Governo, justificando-a com a situação 
financeira que o país atravessa, de de
sequilíbrio da balança comercial e dó 
balanço de pagamentos e, como disse o 
vice-líder Eurico Resende, a procrasti
nação do processo de desenvolvimento. 
MONOPÓLIO 

O Senador José Sarney lembrou que 
o tema, petróleo ocupou neste século 
grande parte do debate nacional e "fez 
com que a Nação tomasse uma das suas 
decisões mais sábias, que foi certamen
te o monopólio estatal do peteróleo". 

— Foi uma decisão política que re
tirou o petróleo e retirou o Brasil do re
demoinho das ingerências de Poder que 
no mundo inteiro foram deflagradas em 
torno desse tema de tão grande impor
tância. Agora, tivemos aquilo que se cha
ma um momento crítico de decisão. E o 
meu pronunciamento tem o sentido de 
despacionalizar o debate e esclarecer os 
motivos pelos quais o Presidente tomou a 
decisão histórica. 

Lembrando frase de um deputado, 
americano que afirmou certa vez que a 
hora X era a de dizer a verdade, o Se
nador José Sarney identificou aí o pri
meiro sentido da fala presidencial. "Ela 
marcou para o Brasil um linha de ama
durecimento. Nós já não podemos dizer 
se somos um país que tem que esconder 
as suas crises, as suas dificuldades, para 
não corrermos os riscos da depressão psi
cológica, para não corrermos o risco do 
contágio do pessimismo." 

— O Brasil pode se dar ao luxo de 
enfrentar uma crise de recessão? Esta é 
a pergunta que faço à consciência da 
Oposição e do povo brasileiro. O Brasil 
pode, no começo da demarragem do seu 
processo de desenvolvimento, aceitar uma 
crise que coloque o desemprego' para 
milhões? Não, e a decisão presidencial 
significa a antecipação do Brasil a essa 
crise de natureza internacional que aba
lou a$ grandes nações, abalou o mundo. 

O 1.° secretário da Mesa, Senador 
Dinarte Mariz, disse que o Presidente deu 
O primeiro e grande passo no caminho 

da soberania nacional ao assinar o 
acordo nuclear, "quando enfrentou tudo 
aquilo que podia haver na realidade de 
mais contraditório para a política nos
sa, em relação às naçõss poderosas, con
trariando interesses dos Estados Unidos 
e da União Soviética." 

Em seu discurso, o Senador Luís 
Viana Filho comentou que a decisão do 
Presidente Geisel de autorizar os con
tratos de risco, uma decisão histórica e 
grave, só mostrou que ele está, real
mente, na altura que deve ter um Chefe 
de Estado. 

— Antes de ocupar esta tribuna, já 
me perguntava se o melhor não seria 
calar Mas, diante dessa indagação que 
diz a mim mesmo, lembrei-ms do Padre 
Vieira, que ao receber o Marquês de 
Montalvão, na Bahia, em famoso ser
mão, dizia que falava para que não 
acontecesse ao Brasil o que havia suce
dido à cidade de Amidas, que se perdera 
pelo silêncio. 

O Senador Luís Viana Filho disse 
que não desejava também que o seu si
lêncio fosse responsável por qualquer 
dano. "Entre o muito que se falou, um 
representante da Oposição afirmou que 
preferia ficar com a opinião anterior do 
Presidente". 

— Pois bem, o que desejo aqui jus
tamente e sobretudo é congratular-me, 
com o Presidente por haver mudado de 
posição, abandonando ideias, conceitos, 
sentimentos que alimentara ao longo de 
toda uma vida dedicada ao país e aos 
problemas de sua segurança, do seu de
senvolvimento, para agora adotar um no
vo ponto-de-vista, e lembro ainda Rui 
Barbosa, que afirmava o quanto é impor
tante saber mudar nas horas próprias. 

Para o Senador Luís Viana Filho, a 
mudança do Chefe do Governo foi, sobre
tudo, política: "Pondo de lado ideias, 
preconceitos e sentimentos, viu o pro
blema brasileiro do petróleo por um an- • 
guio novo, por um angulo que somente o 
Chefe do Estado, somente o Presidente 
tem condições para ver, porque tem a 
visão global, tem a visão total dos pro
blemas em todas as consequências e, por 
isto, a decisão é política". 

— O Presidente Geisel, depois de 
longas investigações, de longos estudos, , 
de longas meditações — e não de afo
gadilho como se quis dizer ou se quis in
sinuar — concluiu que se devia mudar 
a política relativa ao contrato de risco, e 
essa mudança devia ser dele, devia ser 
da sua responsabilidade como Chefe do ?\ 
Governo. t 


