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irney_yai 
propor um pacto 
de transição a 

Ulysses. Político 
e econômico. 
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A assinatura de um pacto de 
transição para a plenitude demo^ 
crática que envolva aspectos eco?' 
nômicos e sociais foi defendida on-, 
tem, em Brasilia, pelo presidente 
do PDS, senador José Sarney, que 
ainda argumentou: existem poucas 
divergências entre ele e o presi
dente do PMDB, Ulysses Guima4 
rães. 

— Concordamos em quase tudo 
em matéria de economia e finan
ças. As divergências são de forma e 
não de conteúdo, mera questão de 
metodologia — explicou Sarney, 
para a seguir recordar: 

— Sempre defendi um pacto de 
transição. Pelo fato de havermos 
caminhado bastante, nem por isso o, 
entendimento deixa de ser ainda' 
necessário. Nossas dificuldades 
políticas teriam sido bem menores! 
se tivéssemos feito um pacto políti-^ 
co para a democratização. Como 
isso não houve, nós, do PDS, arcá
mos com esta responsabilidade so
zinhos. 

Na visão do presidente do PDS, 
teria sido possível atingir-se um, 
pacto amplo desde o tempo do fale
cido ministro da Justiça, Petrônio 
Portela, antecessor de Abi Ackel: -

-H- Minha idéia, exposta ao mi
nistro Petrônio Portela, era com-4 

prometer todos os partidos e toda a < 
sociedade lia execução de amplo 
projeto político. Não foi possível, e 
assim a opção acabou sendo pela 
divisão do projeto em etapas. 

0 presidente do PDS acha que; 

"nunca é tarde para buscar fórmu
las de entendimento sem que as 
partes abdiquem de suas posições 
e de sua identidade". Mais uma vez 
lembrando os tempos do ex-minis-* 
tro da Justiça e as articulações que1 

Portela empreendia para a revoga 
ção .do ÂI-5 e a concessão da anis-; 
tia, Sarney analisou: 

— Naquela época, o pacto de
via ser apenas político, porque os. 

' isetores ̂ çpnômiGf «?isoGJal ̂ atndsa? 
hão je&tav3ra**m,cÜse*<Jiojer& pro 
jeto político deve abarcar os pro-» 
blemas econômicò-sociais e a per,-; 
seguição de sólüçíes.»-— -~ 

!' íJ-JSarhéy foi evasivo quanto ao . 
entendimento em torno da suces-? 
são presidencial. Entende que 
"não devemos envolver pessoas. 0 
pacto deve ser feito em torno dos 
objetivos políticos. Assim, nin-j 
guém deve ser excluído. Como os 
partidos ainda estão verdes, neces
sitamos ampliar o diálogo a todosjj 
os segmentos da sociedade". 

0 que implicaria, inclusive, o 
aspecto da legalização do Partido 
Comunista, que o presidente do^ 
PDS admitiu de imediato: 

— Desde que o PC deseje jogar 
as regras da democracia, não vejo 
por que recusá-lo. Acho, porém, 
que eles vão enfrentar dificulda
des, porque não reconhecem o plu-
ripartidarismo. Não sou favorável 
à legalização do PC apenas, mas 
sim de qualquer partido que se 
proponha a cumprir as exigências 
da Constituição e da Lei. Nesse, 
sentido, o PC apresentou sua docu-^ 
mentação à Justiça. 

Reunião do PMDB 
Segunda-feira à tarde a Comis

são Executiva Nacional do PMDB 
estará reunida para apreciar pelo 
menos duas questões: a convoca
ção da reunião do Diretório Nacio
nal para o dia 21, quando se deverá 
fechar questão contra a aprovação 
do Decreto-Lei n° 2.045 (que reduz 
os índices de aumento salarial), e a 
aprovação do programa anual do 
partido por rádio e televisão, em 
cadeia nacional. 

O programa do partido será 
gravado dia 14 e transmitido em 
cadeia nacional no dia 24 deste 
mês — uma sexta-feira. A Comissão 
Executiva aprovará os temas e os 
oradores possivelmente na reu
nião de segunda-feira. Ém princí
pio, falarão o presidente Ulysses 
Guimarães, o primeiro vice-presi
dente Teotônio Vilela, os líderes 
Freitas Nobre (Câmara) e Humber
to Luçena (Senado). 

Também deverão ser escalados 
o presidente da Fundação Pedroso 
Horta, senador Henrique Santillo, 
a deputada pernambucana Cristi
na Tavares, pelo movimento femi
nino, a presidenta da UNE, Clara 
Araújo, o economista Celso Furta
do e dois dirigentes sindicais: João 
Paulo Vasconcelos e Hugo Perez. 

Os temas de destaque no pro
grama certamente abrangerão a 
crise sócio-econômica, a rejeição 
dó Decreto-Lei n° 2045, as eleições 
presidenciais diretas e a convoca
ção de uma Assembléia Nacional 
Constituinte. Ulysses Guimarães 
garantirá, durante a transmissão, 
que nenhum dos 200 deputados e 
22 senadores do PMDB deixará de 
comparecer à votação do decreto-
lei salarial. Como disse há poucos 
dias, "só o atestado de pbitp justifi
cará a ausência". 

Humberto Lueena, o líder do 
partido no Senado, disse não acre
ditar/ em disputa rlà convenção na
cional dó partido, marcada para 4 
de dezembro a exemplo, do que 
aconteceu no PDS. Lucena prevê 
que aintes da convenção, e em de
corrência das convenções regio
nais de novembro, já deverá estar 
articulada uma "chapa de unida
de". Sem dissidências. 


