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Sarney quer convocar MDB 
*parWTon$olidar processo 
de abertura democrática 

Brasília — A tarefa mais importante para a 
classe política e, em particular, para o Congresso, 
é consolidar o processo de abertura democrática, 
para a qual a Oposição.— representada pelo MDB 
e por todas as forças da nação — está convocada 
por. imperativo de interesse nacional, segundo de
clarou ontem o Senador José Sarney, futuro presi
dente da Arena. 

"Acredito que essa tarefa, que é difícil, tornar-
se-á impossível, a curto prazo, se. não houver um 
consenso do poder político, através dos dois Par
tidos, sobre alguns pontos básicos. Esse entendi
mento não implica, nenhuma forma subalterna de 
colaboração em torno do Governo, mas uma toma
da de posição com uma visão de grandeza" — 
acrescentou.. , 
DEMOCRACIA 

Salienta o Senador mara
nhense que se torna indis* 

v pensável identificar quais 
:£ • os pombos que, no passado, 
~% foram iresponsaveis p e l a 

fragilidade de nossas insti-
35 tuições e o que ois políticos 
® podem fazer para evitar 

'-• que aquelas fraquezas ve
nham, a se mepetir. 

"Assim — disse o Sr José 
Sarney — o tema dia conci
liação nacional é o mais im
portante a desafiar as nos
sas lideranças. Devemos, as
sim, eliminar os pontos de 
atrito, as posições sectárias, 
le miarchar para um ternário 
aberto onde seja possível 
encontrar ruim, terreno co-; 
mium"— acentou o Senador 
• Sarney. 

Acrescentou que o tema 
da coalizão nacional não 
temi preferência sobre a 
coalizão dos objetivos que 
levarão o país a democra
cia. Alcançados esses objeti
vos, acha que nada impede, 
se for do. interesse da 
nação, que a colaboração 
oposicionista se estenda de 
maneira mais ampla, in
cluindo a participação! d© 
algumas de suas figuras mo 
Governo 

Lembrou qu© o processo 
está em marcha e acredita 
que, por isso mesmo, in-
clua-sie tem tal contexto o 
regresso dos brasileiros que 
se acham no (exterior, "uma 

>>-*=y_Ê5- Que o próprio General 

Figueiredo, já proferiu a 
frase quie fixou o problema 
admiravelmente, ao d i z e r 
que lugar de brasileiro é no 

• Brasil 
— Nada impede — disse 

o Sr Sarney -r- que na nova 
etapa da História, os brasi
leiros possam se unir em 
torno de ideias atuais sem 
o estigma- das marcas parti
dárias, uma vez que, quan
do a Revolução foi deflagra
da, existiam outros Parti
dos. O quadro, agora, é ou
tro, como outras são as pes
soas que fazem política: O 
país não pode ficar parado 
no tempo em torno de uma 
divisão inexorável". 

Disse que seria um des
serviço ao Brasil se fosse 
mantida uma barreira im
peditiva do entendimento 
entre os brasileiros, em tor
no do interesse nacional. 
Seria um óbice "para o en
contro dos objetivos que to
dos nós desejarmos". 

"Nossos olhos — assinalou 
— devem se fixar no hori
zonte do futuro e os nossos 
pensamentos devem esque
cer as marcas que deixaram 
as lutas no passado. Por is
so, acho que o tema da 
anistia está colocado peran
te a nação e será,fatalmen
te um dos pontos a serem 
discutidos para que se en
contre uma solução adequa
da. Na mesa da conciliação, 
ninguém pode chegar com 
ideias preconcebidas".. 


