
Política 1 3 SET 1983 
Jornal de Brasilia 

Sarney apela por mais unidade no PDS 
O d i s t anc i amen to en t r e o 

Governo e o PDS, o alijamento do 
pa r t ido nas decisões do 
execut ivo federal, a polí t ica 
econômica do governo e o Decreto-
lei 2.045 foram os principais alvos 
da reunião de ontem entre os 
presidentes regionais do partido e 
sua executiva nacional. A reunião 
foi fechada e durou quatro horas. 

Ela terminou com um apelo 
veemente do presidente do PDS, 
senador José Sarney, à unidade do 
partido em torno do presidente João 
Figueiredo, e ao seu apoio à 
aprovação do decreto que limitou 
em 80 por cento os reajustes se
mestrais — relatou um dos par
ticipantes. 

"Samba do crioulo doido". Esta 
foi a expressão usada pelo senador 
Helvidio Nunes, que representou o 
presidente do diretório do Piauí,, 
para qualificar a política econômica 
do Governo. E reclamou: "Enquan
to isto no Piauí pessoas morrem de 

fome". 
— Estamos pendurando nas 

costas dos assalariados toda a 
obrigação de reversão da espiral 
inflacionària — contestou o re
presentante do Amazonas, o depu
tado J o s é F e r n a n d e s , enume
rando "críticas técnicas e políticas" 
à vigência do Decreto 2.045, con
forme relatou posteriormente. E o 
presidente do diretório de São 
Paulo, deputado Cunha Bueno, 
reivindicou que o partido tome 
uma posição em relação à medida. 
"Ou contra ou a favor", justificou-
se depois. "O que não podemos ê 
ficar sem nenhuma posição". 

Ninguém deixou de registrar as 
suas críticas ao comportamento do 
Governo, conforme relatou mais 
tarde um de seus participantes. 
"Foi um desabafo", confirmou o 
secretário-geral do partido, depu
tado Homero Santos. "Todos nós 
contestamos a falta de participação 
do PDS no Governo", informou 

Christovam Chiaradia, presidente 
do PDS mineiro, "sobretudo nos 
Estados onde o PDS perdeu a 
eleição". 

O d e s e n t r o s a m e n t o en t re 
Governo e partido mereceu até 
uma proposta original do ex-gover
nador Henrique Córdova, presi
dente do diretório regional de San
ta Catarina. Pleiteou ele que o par
tido promovesse uma mudança na 
legislação. de modo a permitir que 
os titulares de cargos adminis
t r a t i v o s federais, e s t a d u a i s e 
municipais pudessem também par
ticipar da executiva do partido. A 
dicotomia partido — Governo, as
sim, estaria resolvida — explicou 
na reunião — pois o presidente da 
República seria, de fato, o presi
dente do partido. 

A sugestão não sensibilizou os 
companheiros de Córdova, segun
do um deputado. Outra, de autoria 
do presidente fluminense, Welling-
ton Moreira Franco, mereceu mais 
comentários por parte de seus 
colegas. Wellington propôs que o 
partido elaborasse uma proposta 
sua de entendimento com os de
mais partidos para a superação da 
crise. 

"Precisamos definir a posição 
do partido e, em cima dela, cos
turar a unidade interna. Hoje não 
há uma unanimidade nem com 
relação ao Decreto 2.045 nem com 

relação às demais medidas eco
nômicas, como por exemplo a ges
tão das dívidas interna e externa. 

Inadvertidamente, a executiva 
nacional acabou sendo atropelada 
pelo deputado Victor Faccioni, 

dirigente do Rio Grande do Sul. 
Ele queria aprovar um documento, 
na reunião, onde criticava a po
lítica recessionista e a especulação 
financeira, conclamava ao diálogo e 
por fim pedia a Assembléia Na
cional Constituinte e a implantação 
do regime parlamentarista no 
Brasil. O senador José Sarney, 
presidente do PDS, argumentou 
que a reunião não tinha poderes 
deliberativos. 

A reunião entre os presidentes regionais e a executiva nacional do PDS foi aportas fechadas e durou quatro horas 

r 
Pedessistas se manifestam 

Presidentes de diretórios 
regionais do PDS divulgaram 
ontem um manifesto apontando 
soluções para os problemas 
sociais, políticos e econômicos do 
país. E a seguinte a integra do 
documento: 

A recessão gera o desem
prego, a queda da produção, a 
falência e a miséria. A especu
lação não gera empregos e não 
gera produção, mas distorce a 
distribuição da riqueza e pro
move a corrupção. 

A especulação não pode ser 
mais estimulada que a produção, 
pois não se confunde com a 
poupança, com investimento de 
interesse econômico e social da 
Nação. A especulação deve ser 
combatida, sem o que não se 
evita nem se elimina a corrupção. 

A produção deve ser esti
mulada, pois só com ela se gera 
investimentos, poupança, em
pregos, trabalho, riqueza social. 
Sem produção não pagaremos a 
divida externa, nem tão pouco 
equacionaremos a divida interna. 

Urge afastar o fantasma da 
inflação, da recessão e do desem
prego que paira sobre a Nação. 

O momento Nacional é de 
crise, crise séria, profunda e 
galopante. E, as crises consti
tuem oportunidade para refle
xão, exame, estudo, diálogo, con
jugação, entendimento, revisão e 
fixação de novas perspectivas, de 
novos rumos. 

Vivemos um momento de 
grave crise econômica, finan
ceira, demográfica, social e 
moral, e que ameaça, mas não 
pode e nem haverá de se transfor
mar na mais grave crise política 
do País. 

Resguarar a soberania do 
Brasil e assegurar o equilíbrio in
terno, desejo e empenho expresso 
do Presidente João Figueiredo, é 
o que queremos também para 
todos nós, é o empenho de todos 
os brasileiros. Mas, tal desi-
derato, num Pais da velocidade 
demográfica e da extensão ter
ritorial do Brasil, num País 

jovem como o nosso, não se con
seguirá com recessão plena, sem 
trabalho, sem empregos, sem 
produção 

O manifesto e o programa do 
PDS o situa, como um Partido 
disposto à "Reforma e Transfor
mação", comprometido com a 
Democracia S ocial, defendendo e 
organizando uma sociedade livre 
e pluralista. 

Fiel a seus compromissos, o 
PDS não pode ser um Partido de 
apoio ao Governo no sentido 
apenas de sustentar a política do 
Governo, senão que, autêntico e 
leal consigo mesmo, com o 
próprio Governo e com suas 
bases, o Povo, a Nação, cumpre-
lhe ser capaz de influir no Gover

no e na Sociedade, na medida 
exata da necessidade de novas 
formulações, de um redirecio-
namento, de novos rumos e pres-
pectivas. 

Ser um partido de apoio não 
significa abdicar, mas antes e is
to sim, capaz de formular alter
nativas válidas para o Governo a 
quem dá sustentação, porque 
válidas para o Estado e para a 
Nação. 

Ou constituímos a afirmação 
da alternativa do presente e do 
futuro, ou corremos os risco de 
sermos superados pela própria 
crise Nacional. 

O Presidente João Figuei
redo, ao reassumir o cargo, en
fatizou claramente a gravidade 
da hora presente, e a necessidade 
de conjugação de esforços de 
toda a Nação. E, nesta hora tão 
grave, não apenas a Nação como 
um todo, mas o PDS em especial 
não haverá de lhe faltar, como 
não pode faltar à própria Nação. 

Cônscios de nossas respon
sabilidades perante uma Nação 
de mais de 120 milhões de bra
sileiros, e quando vemos os 
Presidentes, do nosso Partido, o 
PDS, a nível Nacional e, do 
PMDB, aos quais esperamos ver 
breve se juntarem as vozes dos 
demais Partidos dispondo-se ao 
diálogo e a negociação, propondo 
ao estabelecimento de um con
senso Nacional na proposta de 
rumos seguros para o País, os 
Presidentes dos Diretórios 
Regionais do PDS de todo o 
Brasil, abaixo assinados, con
clamam a todas as lideranças 
políticas e todas as forças vivas 
da Nação para um pacto político, 
assentado na ordem eprogresso, 
na reativação da economia e con
solidação da democracia, en
sejando o apoio indispensável ao 
coroamento da obra da abertura 
política conduzida pelo Presiden
te João Figueiredo. 

Para tanto, oferecemos como 
passo inicial, ao exame, à re
flexão, e ao diálogo com o Gover
no, com o próprio e demais par
tidos e com a sociedade, algumas 
propostas básicas, consubstan
ciadas num "Projeto de Rea
tivação e Consolidação", cujo es
boço anexamos ao presente, sem 
descuidarmos de outros pro
blemas mais, afora os ali abor
dados, e que serão examinados à 
parte, em medidas especiais de 
curto e médio prazos como é o 
caso do problema educacional, 
das fortes desigualdades Re
gionais e Sociais, da estatização 
da fome e da miséria, da injustiça 
social e, por fim, poderes cons
tituintes para o atual congresso 
nacional incluindo na ampla 
reforma constitucional a adoção 
do sistema parlamentar de 
governo. 


