
1 JfüEZ 1981 SarneyLdiz que 
os momentos difíceis 

estão passando 
— Tivemos alguns instantes de 

dificuldades, mas eles estão passan
do. As águas estão voltando ao leito 
natural. 

Enquanto o presidente do PDS, 
senador José Sarney, garantia isso, 
o n t e m , e m B r a s í l i a , o ex-
governador Paulo Egydio dizia que 
o "pacote" eleitoral do presidente 
Figueiredo provocará a radicaliza
ção do processo político e crises 
que significarão um retrocesso para 
o projeto de abertura, além de res
tabelecer, na prática, o bipartidaris-
mo — caso se concretize a incorpo
ração do PP pelo PMDB. 

Egydio não quis fazer previsões 
sobre a gravidade das eventuais cri
ses, mas destacou que, para isso, 
basta recordar o passado, "cujas ex
periências não foram boas". 

E os jornalistas também falaram <> 
do passado ao senador José Sarney, 
quando ele deixava o plenário do 
Senado. Os repórteres queriam sa
ber dele se havia um quadro institu
cional semelhante ao que precedeu 
a crise de 1968. Resposta: 

— Temos capacidade de vencer 

qualquer dificuldade que possa so-
brevír. Os políticos têm obrigação 
de trabalhar para que as institui
ções sejam aprimoradas com maior 
rapidez. Tivemos um instante de 
dificuldades, mas ele está passan
do. Vamos ter daqui para a frente 
uma data importante, é o dia da 
próxima eleição. Ela é fundamental. 

0 ministro da Justiça, Ibrahim 
Abi Ackel, não quis saber de muita 
conversa com os repórteres: 

— Vai normalmente, vai muito 
bem — limitou-se a dizer, antes de 
se encontrar com o chefe da Casa 
Civil, Leitão de Abreu. 

No Rio, o PMDB, o PP e o PT 
firmaram um protocolo de inten
ções para o primeiro grande ato 
público contra o "pacote" eleitoral, 
que será realizado dia 17, com a 
presença dos presidentes nacionais 
dos partidos de oposição. 0 ex-
governador Leonel Brizola não con
cordou em participar da manifesta
ção, por acreditar que ela será ma
nipulada pelo chaguismo, "que não 
desperdiçará a oportunidade de tra-
vestir-se de oposição". 
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