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Bròssard lamentou que o governo só se 

MDB resistirá à violência da 
sua extinção, afirma Bròssard 

Da sucursal • do 
correspondente 

O líder do MDB no Se
nado, Paulo Bròssard, afir
mou ontem em Brasília que 
a oposição "não se deixará 
extinguir, resistindo a mais 
esta violência, denunciando 
até onde for possível esse 
ato imoral e desonesto que 
o governo pretende impor à 
Nação". Depois de cobrar 
do presidente da República 
"uma palavra tranquiliza
dora", Bròssard denunciou 
qúe o "empenho do governo 
em promover a extinção dos 
partidos, num momento de 
crise econonomica, social e 
institucional, revela um es
tado que atinge as raias da 
irresponsabilidade". 

O senador gaúcho acu
sou o governo de buscar "o 
caos e a crise partidária, 
através de uma estratégia 
"que chega a ser cómica, 
por visar conquistar uma 
maioria que a Arena já lhe 
garante no Congresso Na
cional". Em seguida, adver
tiu: "Que o governo saiba 
que o MDB não vai ser ex
tinto. O MDB não foi feito 
pelo governo e nem será por 
ele extinto". 

Ao se mostrar "espanta
do" pela preocupação do 
governo em extinguir atual-
mente os partidos políticos, 
Bròssard afirmou que 
"quando a taxa de inflação, 
segundo a versão oficial, 
atinge pela segunda vez 
neste ano o índice mensal 
de 5,8%, o governo já per
deu o domínio dos aconteci
mentos". 

O grande número de 
movimentos grevistas que 
se verifica em todo o País, 
segundo o senador, "não 
acontece por acaso, mas de
corre da insatisfação popu
lar com essa desordem eco
nómica a que o País está 
jogado. Diante de um qua
dro tão grave, o governo não 
tem outra coisa com que se 
preocupar que não a refor
ma partidária?" 

Na opinião de Bròssard, 
quando o presidente João 
Figueiredo se referiu à opo
sição "não como um inimi
go, mas como um partido 
que poderia contribuir para 
a solução dos grandes pro
blemas nacionais", imagi
nava que suas palavras "ti
vessem uma larga repercus
são". "Como não tiveram — 
prosseguiu — sua fala está 
perdendo credibilidade jun

to a outros setores do gover
no, de vez que certas autori
dades incrustadas no alto 
escalão têm como meta um 
só fator: riscar a oposição 
do q u a d r o p o l í t i c o -
partidário". 

O senador Jarbas Passa
rinho, líder da Arena, res
pondeu a Bròssard afirman
do que "os partidos, no Bra
sil, ainda são aglomerados 
de homens que apenas se 
entendem momentanea
mente". Para ele, o que o 
presidente da República 
pretende é "instalar no País 
as bases fundamentais para 
que tenhamos uma estabili
dade democrática. Estas 
palavras do presidente Pi» 
gueiredo serão resgatadas, 
não cairão em descrédito. 

O deputado Magalhães 
Pinto (Arena-MGX por ou
tro lado, ao comentar a lei
tura pelo deputado Paes de 
Andrade (MDB-CE) de um 
manifesto da oposição con
tra sua extinção, durante 
reunião em Caracas, afir
mou que "não gosta" de dis
cutir esses assuntos lá fora, 
"mas também não quero fa
lar do partido adversário, 
inclusive porque acho que o 
Ulysses está numa luta mui
to bonita". 

Magalhães criticou ain
da a prorrogação dos man
datos de prefeitos e verea
dores, e justificou: "Sou por 
muitos partidos e por mui
tas eleições". 

COMÍCIOS 
Os emedebistas de Mato 

Grosso, do Norte, vão pro
mover comícios-relãmpago 
e outras manifestações por 
todo o Estado para denun
ciar a intenção governa
mental de extinguir a legen
da. A intenção do governo 
foi considerada ontem em 
Cuiabá "um verdadeiro de
boche a todo democrata 
brasileiro" pelo deputado 
estadual Dante de Oliveira, 
secretário-geral do Diretó-
rio Regional do MDB. 

Depois de garantir que o 
governo só tem esta inten
ção "porque sabe que vai 
ser fragorosamente derrota
do em futuras eleições pelo 
MDB", Dante de Oliveira 
exibiu telegrama do presi
dente nacional do partido, 
deputado Ulysses Guima
rães, pedindo que a inten
ção do governo seja denun
ciada de todas as tribunas 
porque, "a pretexto da re
formulação partidária, bus 
ca-se em manobra fascis* 

extinguir o MDB", Para ele, ( 
o que se vê hoje "é uma 
retomada do projeto de eli
minação da oposição". 

Dante de Oliveira apro
veitou para criticar também 
o ex-governador Leonel Bri-
zola, "por sua falta de hu
mildade" e por lançar a 

| campanha prõ-PTB antes 
de "verificarmos que o go
verno vai levar este país à 
democracia, e não à farsa 
democrática". 

DIRETÓRIO NACIONAL 
Representantes dos gru

pos "autêntico" e "modera
do" do MDB, por outro lado, 
afirmaram ontem em Brasí
lia ser "praticamente im
possível" o êxito da tese le
vantada esta semana no 
partido, de ser tentado um 
acordo entre as várias cor
rentes e se organizar uma 
chapa única para o Diretó-
rio Nacional, a ser eleito na 
convenção nacional marca
da para o dia 4 de no
vembro. 

Os que duvidam da ; 
composição no plano nacio
nal alegam que o governo 
não abre mão da reformula
ção partidária e, ao que tu
do indica, da extinção dos 
dois partidos. A existência 
de dificuldades no MDB em 
vários estados, em torno das 
convenções regionais — co
mo no Paraná, em São Pau
lo e até mesmo em Minas, 
Gerais — mostra, segundo 
eles, que "será remota a 
possibilidade de um acordo 
entre os vários grupos" no 
plano nacional. 

De qualquer forma, as 
tentativas serão feitas e, se 
até o final de outubro ficar 
demonstrada que a compo
sição será impossível, cada \ 
grupo lutará na convenção. : 

Ocorrendo a extinção, no- j 
vos planos serão traçados, ( 
com o objetivo da organiza- | 
ção de novos partidos de 
oposição. 


