
Sarney: Revolução quer 
~ ^ ° GLQBft f 2 AH0 1977- "_ aprimorarinstituieoes 

1 1A.AHR 1977 
BRASÍLIA IO GLOBO) — O Senador 

José Sarney, vice-líder da Arena, disse on
tem, em entrevista, que "as preocupações 
com a constitucionalização da legislação re
volucionária não são um privilégio de gru
pos isolados do partido, nem a melhoria dos 
processos políticos é um monopólio da 
Oposição. 

— Pelo contrário, essa é uma preocu
pação permanente, e um objetivo funda
mental, do pensamento revolucionário de 
31 de março. E o Presidente Geisel, desde 
que formulou a teoria do desenvolvimento 
politico ao mesmo nível do desenvolvimento 
económico, deu prioridade a essa meta — 
acrescentou Sarney. 

Reconhecendo as dificuldades surgidas 
durante o processo de distensão politica 
aplicado pelo Governo, o senador da Arena 
do Maranhão isentou o Presidente Geisel 
de qualquer responsabilidade por esses 
problemas: 

— São dificuldades que não podem ser 
debitadas ao Presidente, porque ele agiu 
no momento em que os problemas aparece
ram, usando o direito do Estado ds neces
sidade e da legítima defesa dos princípios 
revolucionários. Acredito que o Presidente 
Geisel tem 'contribuído, de maneira firme 
c decidida, para que o País posia cami
nhar, cada vez mais, rumo a a objetivo do 
desenvolvimento político. . 

Sem retrocesso 

José Sarney revelou-se confiante quan
to ao progresso das instituições políticas, 

• mesmo quando um jornalista lhe indagou 

se. em decorrência da luta sucessória à 
Presidência da República não poderiam 
advir retrocessos. 

— Absolutamente não — respondeu 
— não acredito que possa haver qualquer 
retrocesso, pois o cuidado do Presidente 
Geisel tem sido õ de não dar passo algum 
antes que se consolide o caminho já per
corrido. Ele faz assim justamente para evi
tar que depois de uma passada à frente 
haja necessidade de recuar. 

Quando os jornalistas insistiram no te
ma da sucessão, Sarney mostrou-se la
cónico. 

— O General Geisel tem a absoluta so
lidariedade' política de seu partido,' através 
dos vários organismos partidários e do 
Congresso Nacional, para encaminhar o 
problema dentro do tempo por ele indi
cado, isto é, no pró:;imo ano — limitou-se 
a declarar. 

Sempre elogiando á atuação política do 
Presidente da República, José Sarney lem
brou a existência do .debate hoje no País, 
"graças à liberdade de imprensa". E ex
plicou: 

— Isso permite que se questionem as 
instituições c as mudanças necessárias. 
Gera ideias, leva às análises, e tudo isso 
certamente produzirá consequências. A li
berdade de imprensa, a ampla liberdade da 
iniciativa privada e a adoçâo de medidas 
que evitem se torne b Estado cada vez mais 
intervencionista permitem a flutuação de 
interesses,' que, embora contidos, 'existem. 
Os conflitos são um fenómeno inan'edável 
da atividade política o da sociedade como 
um todo. Assim, o problema principal con
siste em harmonizá-los. 


