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Sarney confirma encontro e 
r 7 ^ - ^ - r - JORWAL DE, BRASÍLIA tenta mstiiicar o aaesismo 

O presidente da Arena, senador José 
Sarney, negou ontem que pretenda conver
sar sobre novos partidos com o grupo de 
deputados do MDB de São Paulo que está 
se aproximando politicamente do gover
nador Salim Maluf, mas confirmou para o 
início de agosto seu encontro com aqueles 
deputados. Explicou Sarney que a refor
mulação partidária não consta da agenda 
para esse encontro, e afirmou não ter co
nhecimento da existência de interesse de 
emedebistas em passar para o lado do 
governo. 

Na opinião do dirigente arenista, não faz 
sentido qualificar de « adesistas» os depu
tados do MDB pertencentes ao grupo. 
«Numa época como esta, de abertura po
litica e de reformulação partidária, não 
existem adesistas. O que há é disposição 
para o diálogo, o que é natural em política», 
disse Sarney. Assegurou ainda o senador 
que não foi o momento procurado por ne
nhum emedebísta desejoso de aderir ao 
futuro partido do governo. 
Sobre os elogios que o presidente Fi
gueiredo fez quarta-feira ao deputado Ulys
ses Guimarães, disse Sarney que o fato não 
tem conotação política. «Não podemos con
fundir posições políticas com qualidades 
pessoais, que nunca negamos no presidente 

do MDB, apesar das nossas profundas 
divergências políticas. Mas lamentamos a 
intransigência do Ulysses em muitas 
ocasiões, como na sua recente recusa em 
participar da reunião da Comissão Nacional 
cie Energia» , afirmou José Sarney. 

ANISTlA 

O presidente da Arena criticou duramen
te os presos políticos que querem ser in
cluídos na anistia e ameaçam recusar o in
dulto presidencial. «A posição dos presos 
políticos mostra um extremo radicalismo 
que pode prejudicar o processo de abertura 
e conciliação nacional», afirmou José Sar
ney, negando-se em seguida a comentar a 
greve da fome que os presos políticos do Rio 
de Janeiro vão iniciar em breve. 

Para Sarney, «o projeto de anistia é o 
projeto possível, conforme declarou o 
presidente João Figueiredo». Acrescentou o 
senador que o projeto alcançou o máximo 
possível em amplitude, e destacou que 
recentes pesquisas de opinião pública 
demonstraram que 80 % da população apóis 
o projeto tal como ele foi elaborado, ou seja, 
com a exclusão dos condenados por «crimes 
de terrorismo», 
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