
Presidente busca \ 
a união do PMDB;, 
BRASÍLIA — O Presidente José 

Sarney está empreendendo um esfoí-
ço junto aos políticos de sua maior 
intimidade dentro do PMDB, no sen
tido de promover a união do partido 
— tanto quanto seja possível, guar
dadas as contradições internas — e 
fazer com que o PMDB revise suà 
posição de apoio crítico em relação 
ao Governo, passando a adotar uma 
postura de "apoio de sustentação". 

De acordo com fontes parlamenta
res e do Governo, Sarney tem se 
mostrado preocupado com as cons
tantes divisões que vêm ocorrendo 
dentro do PMDB em questões consi
deradas fundamentais pelo Palácio 
do Planalto. Ele não desconhece as 
dificuldades de se conseguir a coesão 
do partido, pelas suas características 
de "frente ampla e heterogénea", on
de convivem correntes ideológicas 
até mesmo díspares, mas defende 
uma postura mais uniforme. 

Essa posição de Sarney foi admiti
da ontem pelo Líder do Governo nà 
Câmara, Deputado Carlos SanfAn-
na, que se reuniu com o Presidente 
pela manhã. Segundo ele, o Presi
dente está interessado em reforçar a 
Aliança Democrática e, em especial, 
o PMDB. "O Presidente deseja á 
união do partido e a sua aproxima
ção com o Governo", frisou. 

Desde a votação do Regimento In
terno da Constituinte, quando PMDB 
e PFL mostraram com clareza suas 
diferenças, políticos pefelistas têm 
cobrado do Presidente Sarney os car
gos federais que se encontram sob o 
controle de peemedebistas que não 
têm dado sustentação ao Governo. 
Segundo o relato de SanfAnna, Sar
ney afirmou que não haverá hostili
dade aos Parlamentares considera
dos "infiéis" e informou que está em 
estreito entendimento com o Deputa
do Ulysses Guimarães para promo
ver as negociações necessárias à unj-
dade do PMDB e da Aliança 
Democrática. 

— A negociação é a melhor forma 
de contornar os problemas para se 
chegar a um acordo na Aliança De
mocrática — teria dito Sarney a 
SanfAnna. 

O Líder do PFL, Deputado José 
Lourenço, que atribuiu ao Presiden
te da República ameaças de cortar os 
cargos federais ocupados por peeme
debistas não afinados com o Gover
no, apesar de desautorizado, não re
cuou nas suas afirmações anteriores, 
observando que preferia "ser puni
do pela ousadia a ser criticado pela 
omissão". A "ousadia" valeu quarta-
feira a Lourenço uma repreensão do 
Presidente Sarney, pelo telefone. 


