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Sarney acredita em \ 
redemocratimção 

nos próximos anos 
SÃO LUÍS (O GLOBO) — cO desenvolvimento político, 

objeUvo básico da Revolução, está sendo tentado, embora 
com algum obstáculo, pelo Presidente Geisel", disse ontem 
o Senador,, Joai . ,1Sai;iiav^_f A r p n ^- M A > . ao comentar a entre-
vi^TTna qual o SenadÕTTarso Dutra (Arenu-RS) previu para 
1980 o inicio do processo de redemocratizaçâo do Pais, com 
a possível revogação ou atenuação do AI-5. 

— Acredite — acrescentou. Sarney — que o desejo co
mum de eneomrarmos o mais brevemente possível a melho
ria de oroeccimento democrático faça com que os pró
ximos anos sejam dedicados com êxito a esse programa. 

O presidente do MDB maranhense, Freitas Diniz, disse 
que o Pais está exigindo a redemocratizaçâo imediata: 

— A prova disso é a dissociação entre o Governo, o rc-
gime e a Nação A simples revogação do AI-5 é necessária 
mas não suficiente. É suficiente mais: revogação dos ins-
trumentos de exceção, anistia irrestrita, a ampla liberdade. 
Se hoje st extingue o AI-5, amanhã poderão vir outros atos 
CDIÍI outros números. 

Experiência 

Em Recue, o Governador de Pernambuco, Moura Caval
canti, atribuiu à vivência c à experiência política do Se
nador Tarso Dutra a previsão de que 1980 será o ano da re-
rcdemocratvíéição. 

— Como eu sou menos vivido não creio na possibilidade 
de se fixarem datas para as transformações politicas. Acre
dito porém qce estamos caminhando regularmente para a 
democratização. 

O pivfiidente da- Arena pernambucana, Deputado Ader-
bal Jurema, afirmou que as declarações de Tarço Dutra 
n.erecem o maior respeito "porque se trata de um político 
que muito tem dado de si à Arena, com desprendimento 
e senso de oportunidade. 

- - Não quero entrar no mérito de suas profecias. Ape
nas, como democrata por formação e arenista por convicção, 
recebo com satisfação suas palavras otimistas, que alegram 
todos nós, parlamentares, empenhados na normalização do 
sistema, dentro porém do binómio desenvolvimento político 
e económico, com a preservação das instituições democráticas. 

O presidente do MDB pernambucano. Deputado Jarbas 
Vasconcelos, acha que o momento político já amadureceu: 

—- O Governo já deve ter se apercebido de que não há 
nenhum segmento da sociedade satisfeito com a orientação 
governamental dos dias atuais. Há uma tendência generali
zada a mudar. Se o Governo atender aos reclamos gerais 
do povo terminará por convocar uma Assembleia Nacional 
Constituinte, que surge como o único meio de redemocrati-
zar o P.iís. 

Um civil 

Em Belo Horizonte, o presidente da Assembleia Legisla* 
tiva de^ Minas, Deputado António Dias (Arena), manifestou 
a opinião de que a escolha de um civil para a Presidência 
da República seria um grande passo para que se cumprisse 
a profecia do Senador Tarso Dutra. 

Outro deputado da Arena, Milton' Salles, acha possível 
a redemocratizaçâo a curto prazo: 

— Já começam a se fazer sentir os benefícios dos pro
gramas revolucionários em favor do povo brasileiro. Há, 
portanto, condições para que o Pais, após a plenitude de
mocrática, não retorne, ao caos. 

O presidente da Arena mineira, Deputado Carlos Eloy, 
foi mais cauteloso: 

— Só o futuro Presidente poderá afirmar se, dentro 
de dois anos, haverá a redemocratizaçâo plena. É necessá- j 
no saber como ele vsi encarar a condução do processo re- \ 
volucionárjo e se achará dispensável o AI-5, -assim como f 

Geisel julgou dispensável a censura prévia aos jornais. 
O Deputado Dênio Moreira, também da Arena, limitou- ' 

-se a manifestar a esperança em que a profecia se torne 
realidade. 

~— Oxalá o Senador Tarso Dutra baseie suas previsões 
em fatos concretos de seu conhecimento. 

Entretanto, o Deputado Said Paulo Argos, do MDB não 
acredita na previsão do senador gaúcho: ' 

— O que está para vir é imprevisível. Após as reformas 
de abril c as reiteradas afirmações do Ministro Armando 
Falcão de que o futuro a Deus pertence, nós não sabemos 
nem se teremos eleições no próximo ano. Fazemos inclusive * 
um apelo ao Presidente Geisel n 0 sentido de que ele abra o í 
jogo e de sua palavra oficial esclarecendo se haverá ou não 
eleições. Do contrário, continuaremos sem ambieríte para ' 
motivar os correligionários do interior. 
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