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0 microfone deeta Estaçao tem sido ocupado todas as noites,
f
componentes
. ,, , ,
^
por lideres e iiJÄBxaaöaDS das mais diversas parcialidades partidsirias,
q,ue vem debatendo inçortantes questões políticas

que inflamam o mo-

mento nacional*
iß
Eu porem, ao vos falar hoje, nao o faço em nome de uma facçao,

^

política, asm vos conclamo para a luta partidária, tão pouco defendo progranua pró ou contra o governo*

ântes, junto minha voz a milhares de ou-

tras vozes, que em todo o Brasil, solicitam, reclamam, exigem aquilo que
ß
0^
hoje representa o ideal máximo, a aspiraçao sublime do povo brasileiro a AHISTIA Como Presidente da üomissao executiva do moviioanto medico pro-anistia, falo ent nome de mais de meio milhar de médicos paulistas, unidos e
concordes no trabalho máximo de se obter MISTIÃ. ampla e irrestrita para
todos os presos e exilados políticos, ha tanto segregados dos seus o privados dos direitos de cidadania, todos porém conscios do haverem trabalhado
em prol da Pátria*
Queremos entretanto, uma anistia ampla e irrestrita para todos os
condenados ou exilados, por tribunais de exfoeção, pelos denominados crimes
políticos e outros considerados correlatos*
^
com o decretaji*
,
Somente ]pi»Q3dDSXDQdsçBiti desta ampla o irrestrita AMISTIA, e que poderao ser restabelecidas imediata e integralmente, as liberdades publicas,
#
possibilitando a implantação do um clima verdadeiramente democrático no
Brasil*
^

Semelhante medida, representa para nós, não só a liberdade dos líderes
democráticos presos e exilados, como Luiz Ceurlos Prijetes, Armando
Salles de Oliveira, Octavio Mangabeira e numerosos outros lutadores da causa
da liberdade, como também, ctmstitue ainda, um nobre e claro ideal político:
o esforço para a cooperação de todos os partidos democráticos, na luta contra
os ^upos nazi-fasci-integralistas e ditatoriais, sob antigas e novas formas
que se apresentem*
É realmente espantoso o que se passa na aparente unanimidade do
Brasil inteiro, de norte a sul, de oeste a leste, na mesma, grande e potente
vontade do povo, num sentimento que tem sido consciente como o amor da liberdade? ha ainda o temor de que tal medida do pacificação e esquecimento, não soja

i?'.

