
Senador da Arena pede 
ao MDB que não se sirva 
da nwmóMà$PjMelino 

Brasília^r- O Senador José Sarney (Arena-MA) 
pediu ontem à Oposição que não se sirva da me
mória do Presidente Juseelino Kubitschek para 
"dividir os brasileiros, numa negação dos sentimen
tos que ninguém melhor do que ele mesmo procurou / 
semear no Brasil, que jamais utilizou o seu prestí- '. 
gio .para aprofundar sulcos na vida política do país". \ 

Ô apelo do parlamentar foi formulado num 
; • aparte a discurso do Senador Danton Jobim (MDB-

RJ). "Que a morte de Juseelino — disse o Senador 
maranhense — seja, como foi, um instante de união 
dos brasileiros e não um motivo para que se procure 
trazer dentro dela bandeiras para um Partido ou 
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A letra estrita 
A manifestação do Senador arenista íoi provo- !; 

cada por um aparte do Senador Orestes Quércia 
(MDB-SP), em que este ressaltava o fato de que o 
Presidente Juseelino governou "num r e g i m e de 
plena liberdade, sem haver necessidade de usufruir $ 
dos poderes absolutos de atos institucionais que es
tivessem acima da Constituição". 

— Demonstrou o ex-Presidente — assinalava * 
ainda o Senador Orestes Quércia — que é possível 
proceder ao desenvolvimento da nação brasileira 
num regime de plena democracia, sem Ato 5, sem 
Decreto 477, sem Lei de Exceção. Até movimentos 
revolucionários houve durante o Governo do Pre
sidente Juseelino e nem isto conseguiu empanar o 
brilho do seu Governo. O que é importante, para 
nos do MDB, que defendemos um estado de direito, 
é que um grande Presidente, eleito pelo voto direto l 
do povo, um grande Presidente durante cinco anos, 
administrou obedecendo à estrita letra da Consti
tuição que foi votada por uma Assembleia Consti
tuinte. 

Um depoimento 
O Senador José Sarney incluiu no seu aparte 

um depoimento. 
— Na sexta-feira — declarou — estávamos no 

aeroporto da cidade de Campinas, em.companhia 
do Senador Franco Montoro (MDB-SP), do Depu
tado Ulisses Guimarães (MDB-SP) e do Senador 
Saldanha Derzi (Arena-MT), quando ouvimos do 
Presidente Juseelino Kubitschek: "O atuai Sena- \ 
do da República, quando se escrever a história do \ 
Brasil, terá um lugar especial e o futuro haverá 
de fazer justiça a essa Casa". Acrescentou que nós 
estávamos honrando as tradições brasileiras e que 
este era um período áureo do Senado. Estávamos 
cumprindo para com o país o dever de manter viva 
a política, servindo às instituições; E ele sabia quais 
eram as dificuldades e então concluiu, dlrigindo-se 
a mim e ao Senador Saldanha Derzi: "Os senhores, 
da Arena, em muitos desses momentos têm presta
do muito mais serviço ao país do que a Oposição, 
porque o Governq^é sempre mais difícil". Este é o 
sentimento último* o sentimento que nós ouvimos 
do Presidente Juseelino Kubitschek. Portanto, que 
cessem dentro deste Senado, que ele tinha em tão 
alta conta, esse comportamento e que a sua memo- j 
ria não sirva para retirar ilações partidárias ou di
videndos políticos. 

A grande lição 
. — Na realidade — disse o Senador Itamar 

Franco (MDB-MG) nós não queremos utilizar a me
mória do Presidente Juseelino senão para prestar-
lhe um grande preito de homenagem. 

— V Exa fala como o velho amigo e o grande 
admirador. Que esta voz seja uma constante nesta 
casa, as outras não serão ião bem ouvidas — de
clarou o Senador José Sarney. 

el)cyc\uí)orkeimcg 
"A morte de Juseelino Kubitschek num aciden

te automobilístico, aos 73 anos de idade, afasta do 
cenário latino-americano não apenas uma das fi
guras políticas mais pitorescas dos últimos tempos, 
como um homem de formidáveis realizações. Lutan
do contra forte oposição e até mesmo o ridículo, o 
Presidente Kubitschek não esmoreceu e levou avan
te o seu sonho de transferir a Capital do Rio de 
Janeiro para o interior do país, a 960 km de dis-
tancia. 

Com todas as deficiências de uma cidade cons
truída a partir do nada e a despeito das acusações 
de esbanjamento corrupção que marcaram a sua 
construção, Brasília alcançou indubitavelmente o 
objetivo do Dr Kubitschek: voltar a atenção dos 
brasileiros para o desenvolvimento do vasto interior 
do Brasil. Esse objetivo ganhou maior realce com a 
construção de uma rodovia de 1 mil 440 km de ex
tensão, através da floresta, que agora liga a Capi
tal à foz do Amazonas. 

A maior contribuição do Dr Kubitscheck ao He
misfério durante a sua Presidência (1956/61) foi a 
Operação Pan-Americana, programa para a mobi
lização de vastos recursos visando ao desenvolvi
mento económico nas Américas. O Presidente 
Eisenhower apoiou a ideia e a Administração Ken-
nedy teria feito melhor em se basear numa propo
sição originária da América Latina dó que em 
adaptá-la para inclusão na Aliança para o Progres
so, originada, em Washington. 

A despeito de um exílio de três anos 6, posterior
mente, de um silêncio forçado após o advento do 
Governo militar em 1964, o Dr Kubitschek nunca 
perdeu a admiração do povo brasileiro. Numa elei
ção livre, ele provavelmente seria reconduzida à 
Presidência. Mas mesmo assim, deixou algumas rea
lizações permanentes, e no caso de Brasília, a que 
mais almejara." 


