
Sarney considera 
impatriótica a 
tese de Ulysses 

Sao Paulo — Sarney, que chegou na 
noite de terça-feira a São Paulo, jantando 
com Maluf, voltou a visitá-lo ontem no 
Palácio dos Bandeirantes. Dali, seguiu 
para o diretório regional, onde falou para 
os pedessistas, deu entrevista, parti
cipou de almoço e recebeu políticos em 
audiências reservadas. O maior com
parecimento foi de prefeitos e vereadores 
do interior. Alguns deputados federais 
estiveram no diretório e no almoço. No 
entanto, a ausência mais notada foi a dos 
deputados estaduais que estão descon
tentes com a demora do governador 
Paulo Maluf em definir um nome para 
disputar a sucessão estadual. Maluf acha 
que ainda é cedo para isso, mas a ban
cada no Palácio 9 de Julho responde 
dizendo que, enquanto o partido não se 
define, o senador Franco Montoro, o ex-
prèfeito Olavo Setúbal e o ex-presidente 
Jânio Quadros estão ocupando todos os 
espaços diante do eleitorado. 

Na entrevista, Sarney criticou du
ramente, como "impatriótica e irrealis
ta", a proposta feita pelo deputado Ulys
ses Guimarães para que a oposição não 
aceitasse coligações com o PUS nas 
eleições de 1982. Segundo ele, a lei per
mite isso "e o PMDB já fez coligações 
com o partido durante a escolha das 
mesas das assembleias agora". Para o 
senador,a tese de Ulysses representa ."a 
volta do isolamento e do bipartidarismo, 
a divisão entre o bom e o ruim, entre o 
certo e o errado". "O pais _ insistiu — 
quer o reencontro e não a confrontação". 

Contudo, não quis comentar a pos
sibilidade de um acordo do PDS paulista 
com o PTB de Jânio Quadros. "O ex-
presidente — frisou — merece acata
mento, mas é da oposição". E voltou a 
afirmar; "O PDS tem voto. Não par
ticiparemos do pessimismo da oposição. 
As medidas económicas darão resultado. 
E o Brasil é viável". 

Apesar do otimismo, Sarney se re
cusou a fazer previsões sobre o resultado 
das eleições de 82, garantindo apenas 
que o PDS as vencerá "citando o de
putado Magalhães Pinto — comentou 
— em mineração e eleição, o resultado só 
se vê na apuração". 

Durante o discurso que^fez para os 
pedessistas, o senador afirmou diversas 
vezes que o PDS era o maior partido do 
Brasil. Na entrevista, um repórter co
mentou que o governador Francelino 
Pereira, quando presidente da Arena, 
dizia que ela era o maior partido politico 
do Ocidente. "O PDS diminuiu? " — per
guntou o jornalista. 

"O Francelino — respondeu Sarney 
— dizia realmente isso, mas eu sou mais 

, modesto. O PDS é o maior partido 
* político do Brasil". 

O senador negou ainda que a reforma 
partidária tivesse sido uma criação do 
general Golbery do Couto e Silva. Para o 
presidente do PDS, a reforma foi uma 
necessidade da abertura política; "em 
todo país democrático, o espaço politico 
não pode ficar dividido apenas entre dois 
partidos". 

Ao final,um toque de humor. Sarney 
., revelou que, por causa de sua atividade 

no partido, ainda não teye tempo para 
frequentar o chá das 5 horas, na Aca
demia Brasileira de Letras. 


