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Brasília — O presidente da Arena, 

Senador José Sarney^classificou de mjus-, 
, tas as críticas formuladas ao Governo, 
: pelo Senador Paulo Brossard, em discur
so proferido, da tribuna do Senado, an-; 

teontem, lembrando que o Presidente da' 
| República "age com extrema tolerância e. 
i competência na promoção da abertura 
!, política, que não sofreu abalos apesar das' 
I vicissitudes do momento". 
K O dirigente arenista disse que os pro-
j blemas sociais gerados por altas taxas 
!Inflacionarias não são causas, mas efeitos 
\"de uma situação gerada, sobretudo, pelos 
texagerados aumentos nos preços do pe-
jtróleo no mercado internacional, reafír-
j mando que, assim mesmo, o Governo tem 
^compreensão diante dos movimentos rei
vindicatórios, dispondo-se a reprimir, le-
igàtaiènte, apenas os excessos. 

A maior obra do Governo foi a abertu
ra política, segundo o Senador José Sar-
ney, para quem o processo evolutivo se 
mantém inalterado apesar dos muitos; 
obstáculos criados pela situação econó
mica do país. 

— O MDB, que luta há tanto tempo 
pelo Estado de Direito, recusa-se a reco
nhecer o esforço do Governo em promo
ver a liberalização do regime. O Presiden
te descontraiu o país, as reivindicações 
são apresentadas, algumas até com ex
cessos, e o Governo demonstra tolerância. 

O Governo, segundo o dirigente arenis
ta, colocou o projeto de concessão da 
anistia em termos que ninguém no país 
esperava há seis meses atrás. A maioria 
esmagadora dos cidadãos atingidos pelos 

atos de exeeção estará beneficiada a par
tir da aprovação da proposta pelo Con
gresso. 

— Há um ambiente de participação 
global da sociedade brasileira. O Presi
dente João Figueiredo já demonstrou que 
persegue o consenso, que não quer impor 
soluções. O discurso do líder Paulo Bros
sard é, por isso mesmo, extremamente 
injusto para com o Governo. Também 
não é verdadeira a sua afirmação de que o 
país esteja em recessão, pois os números 
indicam exatamente o contrário — 
afirmou. 

O Senador José Sarney disse que as 
últimas pesquisas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística indicam que o 
país cresceu 9,23% durante o mês de ju
lho, o que desmente cabalmente a afirma
ção negativista do Senador Paulo Bros
sard. 

O presidente da Arena disse que a 
previsão de safras agrícolas este ano é 
animadora, abrindo a perspectiva de uma 
geração de recursos com que o país pode
rá saldar seus compromissos externos, 
melhorando o desempenho da balança 
comercial e do balanço de pagamentos. 

"Não podemos nos esquecer de que a 
crise social não é a causa, más o efeito. O 
barril de petróleo, que custava 14 dólares 
em março, saltou para 23 dólares. E nós 
importamos 80% do petróleo de que preci
samos. O Governo conduz com absoluta 
competência a política económica, tanto 
que preferiu optar pelo desenvolvimento, 
a ficar com medidas recessivas". 
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