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Sarney adverte contra a direita 
O presidente José Sarney disse 

ontem, que "não convém subes
timar" os movimentos organizados 
de direita no País, que visam a 
"desestabilizar o Governo". Ao 
fazer a advertência, durante au
diência que concedeu à direção 
nacional do Partido Comunista 
Brasileiro, o Presidentecitou as ar
ticulações desenvolvidas pela As
sociação Brasileira de Defesa da 
Democracia (ABDD), suspeita de 
reunir militares de direita interes
sados em desestabilizar o atual 
Governo. 

Os dirigentes comunistas foram 
ao Palácio do Planalto, pela ma
nhã, para entregar ao Presidente 
documento do partido que alerta 
para a reaglutinação de forças gol-. 
pistas no País. 

O deputado Augusto Carvalho 
(PCB-DF), um dos participantes do 
encontro, revelou que Sarney mos
trou-se bem ktformado das arti
culações da ABDD. Segundo ele, 
o Presidente disse que o Governo 
está acompanhando atentamente as 
atividades da entidade, que, con
forme informações transmitidas por 
órgãos de segurança, está pro
movendo reuniões "quase todos os 
dias". Sarney acrescentou ainda 
que a ABDD voltará a fazer nova 

| reunião na próxima terça-feira. 
!, Salários 

No encontro, a cúpula do PCB 
solicitou a Sarney que altere a 
política salarial que reduziu os 

'• ganhos reais tanto dos civis como 
I dos militares, como uma forma de 
| evitar que a insatisfação dos as-
| salariados seja usada pelos setores 
jj interessados na desestabilizaçâo do 

Governo. Sarney não respondeu ao 
pedido dos seus interlocutores, mas 

! reclamou qüe durante o último ano 
do Governo Figueiredo foram in-

• vestidos no Brasil US$ 12 bilhões, 

enquanto sua administração não 
recebeu qualquer empréstimo ex
terno no último ano. Estiveram com 
Sarney o presidente do partido, 
Salomão Malinas, os deputados 
Augusto Carvalho e Fernando San
tana (BA) e o líder na Câmara, 
Roberto Freire (PE). 

Preocupação 

Além do Presidente da Repú
blica, a direção do PCB também es
teve com o presidente da Consti
tuinte e do PMDB, deputado Ulys
ses Guimarães, e lideres parti
dários no Congresso, a quem levou 
o documento do partido concla
mando a garantir a estabilidade do 
Governo e a soberania da Cons
tituinte. 

No encontro com os comunistas, 
Ulysses também, demonstrou- sua 
preocupação com os movimentos 
contrários à transição democrática 
e citou a revolta dos militares em 
Apucarana, no Paraná, ocorrida 
ontem de manhã. Ele revelou que 
está "trabalhando para que sejam 
liberados os reajustes dos civis e 
militares a fim de evitar que o clima 
de descontentamento dos servidores 
públicos seja usado como pretexto 
para uma ação contra o Governo. 

Já do presidente do PDS, se
nador Jarbas Passarinho, a cúpula 
do PCB recebeu a informação que 
setores do partido vêm apostando 
no caos por acreditarem ,que o 
Governo Sarney já está em virtual 
processo de desagregação. 

PCB pode compor 
equipe de governo 

O encarregado de entendimen
tos políticos da Executiva do PCB, 
Jarbas de Holanda, disse ao pre
sidente José Sarney qüe o partido 
está disposto a assumir respon
sabilidades no Governo, "se vier a 
ser convidado a participar". Após a 
audiência, ele disse, inclusive, que o 
PCB está sendo sondado para dar 
sua contribuição a um entendimen
to com os demais partidos, para um 
governo de união nacional. 

"A recomposição do PMDB e 
PFL que esta sendo articulada é 
positiva, mas insuficiente. A meu 
ver, o presidente Sarney não deveria 
desistir da idéia de formação de um 
ministério de união nacional", dis
se Jarbas de Holanda. 

O deputado Augusto Carvalho 
(DF) afirmou que no final da 
audiência, o presidente Sarney vol
tou a alerta para o perigo do "avan
ço da direita". 

Queixa 
O secretário-geral do PCB, 

Salomão Malina afirmou, após a 
audiência, que o presidente Sarney 
queixou-se da falta de apoio dos 
partidos que formavam a Aliança 
Democrática, afirmando que nem o 
PMDB nem o PFL conseguiram a 
adesão popular em favor das de
cisões mais importantes que tomou. 
"Os dois partidos se dedicaram a 
uma disputa fisiológica de cargos'', j 
disse Sarney, segundo o deputado( $ 
Fernando Santana (BA). J |j 
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