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X" &miey aconselha ao 
MDB a aceitação 

política da Revolução 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O senador José 

Sarney (Arena-MA) disse ontem ao GLOBO que 
considera oportuna a proposta do presidente 
da Câmara, deputado Célio Borja, no sentido 
de que os dois partidos iniciem um amplo diá
logo, destinado a retomar o caminho do aper
feiçoamento democrático, mas advertiu que o 
MDB deve, antes, "aceitar a Revolução politi
camente". 

Depois, em conversas com outros jornalis
tas, Sarney afirmou que "o MDB deve segurar 
urgentemente seus radicais e, se não puder 
que os afaste, mas nunca s© deixe ficar a 
reboque deles". 

— A normalidade Institucional depende ho
je mais do MDB do que da Arena, e a oposi
ção deve, imediatamente, em beneficio do 
Brasil, aceitar a Revolução politicamente, sem 
receios nem disfarces. Al encontraremos ura 
novo relacionamento — acrescentou o sena
dor maranhense, que fez um apelo "a um ges
to de patriotismo do MDB". 

— A hora —- acentuou — é de um ges
to de patriotismo, quaisquer que sejam as 
consequências futuras. Caso a conduta da 
oposição não seja essa, nossa ativldade será 
o exercício do impasse, para onda querem nos 
levar os radicais e para onde não devemos ir. 

Perto do poder 

No seu entender, ,so MDB esteve mais 
perto do poder do qus & Arena e nSo per
cebei ÈSSOMc 

-— Depols_ das eleições <ía 1974 o presi
dente Gelsel tentou urna abertura politica da 
maior profundidade. Fez uma ratificação es
tratégica nos objetivos da Revolução e iniciou 
um processo de desenvolvimento politico que 
deveria acompanhar os outros setorea — o 
económico 9 o social Infelizmente, o partido 
da oposição não entendeu isso. 

Para Sarney, "faltou ao MDB a grandeza 
de saber que não se propunha um acordo po
lítico, mas uma cooperação d® todos no sen
tido de ser encontrado o mais rapidamente 
possível o caminho da completa Institucionali
zação do Pais". 

— Mas o MDB, ao Invés de cooperar, re
solveu confrontar. O resultado não se fez 
tardar. A partir dal o Impasse era questão 
de tempo: jã veio e aí está. 

Na sua opinião, para superar o atua! Im
passe político, a oposição deva reconhecer a 
Revolução como um fato consumado e irre
versível politicamente, em seus objetivos e' ern 
sua estrutura. Acrescentou que "o MDB não de
ve aceitar a ordem jurídica da Revolução co
mo uma legalidade revolucionária mas como 
uma constitucionalidade revolucionária que 
tem seus objetivos, que surgiu em uma época 
de transição, que ê transitória mas que não 
tem como árbitro do sua duração a oposição". 

— Não será o arrocho oposicionista que 
levará à extinção ou à modificação da legisla
ção excepcional. A prioridade da área políti
ca, neste instante, é a criação de instituições 
politicas democráticas e duradouras. Devemos 
eonstrui-r uma democracia qu8 não seja ape
nas formal. 

Normalidade 

O líder da Arena no Senado, Petrôn;o Por-
tsla, afirmou ontem à imprensa que a "situa
ção política é bastante delicada", mas ressal
vou que a tendência — peíp qua pôde sentir 
em diversas áreas —- é "caminhar para a nor
malidade e a distensão gradual". 

Segundo Pstrônio, "não existe qualquer 
acordo entre a Arena e o MDB e foi a pró
pria Oposição que s e n t i u a gravidade d© 
momento". 

Disse ele que "o MDB não tem motivos 
para temer as consequências de sua ação nor
ma! — até agora desempenhada com segu
rança e altivez •— mas deve evitar que partam 
de seus membros contestações-ao regime". 

Confirmou que estão se realizando encon
tros entre as lideranças governistas e repre
sentantes da Oposição "para urn estudo de
talhado da situação". E acrescentou que, por 
mais vesmente que seja a posição adotada 
amanhã pelo Diretório Nscional tíc MDB, as 
consequências não terão efeitos negativos". 

— Todo o País — disse — reconhece a 
importância do papel desempenhado pela Opo
sição. É lógico — e Isso já ficou bem claro 
— que o Governo não admit®, sob nenhuma 
hipótese, manifestações contestatórlas ao re
gime, e fatos dessa natureza resultam em cas
sações ú@ mandatos. Não há motivos, entre
tanto, para que lideres do MDB fiquem pessi
mistas quanto ao desenrolar da ativldade po
lítica. A realidade é a mesma de dois anos 
atrás. Apenas alguns fatos Isolados promove
ram retrocessos, que não devem absorver .a 
capacidade de luta das lideranças dos dois 
partidos. Nosso problema maior, sem dúvida, 
é o d£ formação de estrutura capaz de dotar 
o Pa:s da instituições permanentes. 

Encerrado 

PORTO ALEGRE (O GLOBO) — Antes de 
embarcar, ontem à tarde, para Brasília, o pre
sidente regional da Arena, senador Tarso Du
tra, disse que o .problemas das últimas cassa
ções "é um assunto que deve ser definitiva
mente encerrado e nem é bom falar mais nisso". 

— O importante — acrescentou — é o 
fortalecimento político, na almejada busca da 
distensão. 

O presidente arenistâ, que permanecerá até 
sábado em Brasília, afirmou ainda que "a pa
lavra do presidente Geisel é a garantia da rea
lização das eleições". 


