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Sarney a políticos: 
explorem morte de 

BRASÍLIA (O GLOBO) — Q_Senador 
Jpjiá^Sarney (Arena-MA) pediu ontem, no 

'ÇlenárTo^Hó Senado, que a morte do 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek não 
seja utilizada para "ilações políticas, no 
sentido de aprofundar as divisões no 
Brasil". Para Sarney, o episódio deve ser
vir para a "união dos brasileiros, e não 
um motivo para que se procure trazer 
dentro dele bandeiras para um partido 
ou para outro". • 

De acordo com José Sarney, "nin
guém mais que o Presidente Juscelino 
semeou o sentimento de união no Bra
sil". Tirar dividendos políticos de sua 
morte "seria negar esses sentimentos". 
Salientou que o próprio presidente do 
MDB, Deputado Ulysses Guimarães, re
velou que Juscelino queria, a união na-

' ciqnal, a conciliação. 

Respeito às leis 

Dantom Jobim (MDB-R.T), afirmou em 
discurso que Juscelino conseguiu o "mi
lagre de fazer o País queimar tantas 
etapas porque alcançou o consenso e a 
adesão do seu povo, mobilizando a opi
nião pública; e porque realizou o mais 
humano dos governos; porque cumpriu 
o seu mandato democraticamente- e por
que baseou sua conduta no respeito às 
leis". 

O senador disse que o ex-Presidente 
"aceitava realisticamente á Revolução, 
discordando, entretanto, dos processos 
de que ela se serviu, violando as regras 
a que ele escrupulosamente obedecera 
durante cinco anos de um Governo pa
cifico e democrático, escravo da Cons

tituição e das leis". 
— Em nenhum momento — ressal

tou — em nenhuma passagem de suas 
cartas, em' nenhuma conversa, na; vá
rias visitas que lhe fiz, ele me confiou 
um pensamento negativista sobre a obra , 
iniciada em 1064. Suas esperanças eram, j 
não de alcançar de novo o poder, mas i 
de que lhe" fosse permitido representar j 
um papei pontivo na reconstrução da j 
vida pública brasileira, em missão conci- t 
liadora e de paz, construtiva por exce- j 
léncia. 

Essa missão, segundo Jobim, Jusce
lino não pôde exercer, "porque impara- I 
va o preconceito, a errada presunção de | 
que o cx-Presidcnte era um p?rigo para j 
a estabilização do * sistema revoluciona- i 

l rio". Para o oposicionista, o Governo de 
Juscelino "não foi outra coisa senão 
uma revolução, que sem aios de arbí-

, trio mudisii a fisionomia do Pais". 
I — Do espetáculo de anteontem — 
j concluiu, reíerindo-se à manifestação du-
, rante o sepultamento — todos tiramos 
• e.ta grande lição: o Pais cansou de vi-
j ver numa atmosfera de tensão e de 
j" crise. Ele rejeita os radicalismos, que 
i nada conservam. Ele repele os que tei-
I mam em alargar o fosso entre as ns-
j cesíidadea da ordem e o respeito à dig-
| nidade individual. Ele aprendeu com 
! Juscelino Kubitschek de Oliveira que de-
i senvolvimento e segurança podem con-. 
j viver com democracia e justiça, expres

sa no governo das leis e não no dos 
homens. 

No início do discurso, Jobim foi 
aparteado pelo Senador Orestes Quércia 
(MDB-SP), que afirmou: 

— Dois aspectos importantes do Go
verno de Juscelino: a realização de 50 
anos em cinco, e o fato de que tudo 
isso foi feito num regime de plena liber
dade, sem haver necessidade de ò Pre
sidente usufruir de poderes absolutos, 
de atos institucionais que estivessem aci
ma da Constituição. 

No Supremo 

O Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro D.iacy Falcão, fez cons
tar na aia da sessão plenária de ontem 
voto de pesar pela morte do ex-Presi
dente Juscelino Kubitschek e comuni
cou aos ministros que havia assistido à 
missa de corpo presente na Catedral de 
Brasília. Em nome do Ministério Públi
co, o Proeurador-Geral da República, 
professor Henrique Fonseca, associou-se 
à homenagem. 

Senado e Camará decidiram ontem 
homenagear em separado a memória do 
ex-Presidente Kubitschek. A data das 
sessões especiais ainda não foi marca-
df 

Enquanto isso, em algumas capitais 
foram marcadas missas de sétimo dia 
pela alma do ex-Presidenle. No Rio, 
será segunda-feira, às llh30m, na Can
delária. Em Belo Horizonte, também 
segunda-feira, às 19 horas, na Igreja de 
São José. Em Brasília, terça-feira, às 
18 horas, na Catedral; e em São Paulo, 

- Não 
Juscelino 

quarta-feira, às 18h30m, na Catedral da 
Sé. Ainda no Rio, quinta-feira, às . . . 
18h30m, havará ofício religioso na Sina
goga de Botafogo, na Rua General Se-
veriano. 

Estudantes 

JUIZ DE FORA, Minas Gerais (O 
GLOBO) — O Dirctório Contrai dos Es
tudantes da Universidade Federal de 
Juiz de Fora e os outros diretórias aca
démicos da cidade protestaram contra 
o que, qualificaram de omissão da Uni
versidade nas homenagens póstumas ao 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek. 

É o seguinte o texto da nota oficial 
assinada pelo presidente do DCE, Regi-
naldo Arcuri, e paios dirigentes dos DAs: 

"Faleceu domingo o ex-Presidente 
Juscelino Kubitscheck. Toda a Nação se 
enlutou. Antigos amigos e adversários, 
autoridades do passado e do presente 
irmanaram-se nas homsnagens ao gran
de homem público, relegando desaven-
.ças e ideologias a um piano secundário 
cm respeito àquele que soube, antes da 
mais nada, ser fiel ao voto popular e a 
seus princípios. 

"Mas, terá sido esse o comporta
mento unânime? Por certo que não e 
ue muito peno podemos constava-lo. 

"Juscelino foi o Presidente que a 23 
de dezembro de 1860 criou a Universi
dade de Juiz d& Fora — esperança e 
conquista não de uns poucos, mas de to
da uma comunidade empennada em la
gar às gerações que a seguiram os meios 
para alcançar ''a educação para o desen
volvimento e a cultura para a liberta
ção". E hoje, quando da morta d?, s-eu-
criador, es-sa jovem e sofrida Univer
sidade, que tanto luta para so afirmar, 
vê suas autoridades docentes esconde-
rem-se, furtarem-se ao justo reconhe
cimento no aconchegante e fácil refú
gio da omissão. 

"Por certo não é este o caminho a 
ser seguido para a construção de uma 
Universidade livre, autónoma e corajosa 
e sendo certo também quo tal comoor-
tamento não espelha toda a comunidade 
académica. 

"Nós, estudantes da Universidade 
.Federal de Juiz da Fora, vimos ds pú
blico render uma última homenagem a 
este eme foi, antes de todo, um demo
crata". 


