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política não será aprovada 
O presidente do PDS, sQBíids^^&^fS^atffêfTãârnitiu ontem 

apossibilidade de rejeição do decreto presidencial quéalterou a 
política de reajuste de salário, reconhecendo que há muitas **=—• 
resistências a ele no Congresso, mas reafirmando a disposição C^> 
de seu partido de estabelecer intensas negociações na próxima 

<^-ij semana comas lideranças oposicionistas e também sindicais. ^ s 
Sarney anunciou que vai promover uma reunião, em seu £z". 

gabinete, na próxima segunda-feira, com os lideres do seu par» 
tido na Câmara e no Senado, deputado.Nelson Marchezan e * ' ' 
senador Aloísio Chaves, para examinar as diversas sugestões 
apresentadas no âmbito partidário corno alternativas para CÍ7 
negociação, entre elas estudos do senador tíarlos Chiarelli e do, f'?!' 
deputado Marchezan. •' 

' Sarney disse que o Palácio do Planalto tem sido colocado a Üjp 
par das sugestões apresentadas dentro do PDS como alter- (/} 
nativas para negociações junto às lideranças dos partidos f°li 
oposicionistas e das organizações sindicais tanto pela presidên- \„.., 
cia do partido como pelos líderes Aloísio Chaves e Nelson Mar- 7 ' 
chezan. 

Procurou mostrar que essas negociações não podem ser con
duzidas apenas no âmbito do Congresso, uma vez que as 
Oposições se confessam sem meios de aprovar qualquer alte
ração na política original de reajuste semestral de salários sem 
um prévio assentimento de dirigentes e líderes das organiza
ções sindicais. 

Na reunião da próxima segunda-feira, em seu gabinete, o 
senador José Sarney pretende discutir com os lideres do PDS 
nas duas Casas do Congresso uma estratégia para a negociação, 
que ele espera seja estabelecida de imediato. Ele acha que os 
dois líderes devem conduzir as negociações, cabendo à presi-, 
déncia do partido acompanhar e apoiar as gestões que forem 
realizadas, tanto a nível de Congresso como das lideranças sin
dicais. 

A idéia da cúpula do PDS é conseguir a aprovação das li
deranças sindicais para algumas modificações no decreto 
presidencial que já está gerando seus resultados© que será lido 
em sessão do CongressS>Nacionai no próximo dia 15, conforme 
prometeu o presidente do S enado, senador Nilo Coelho. 

Nesse caso, o presidente da República baixaria um novo 
decreto alterando o atual, mas não de forma substancial, para. 
não comprometer a política de combate à inflação. A idéia é 
beneficiar os que ganham menos e procurar alguma fórmula de, 
garantia deempregb, como dtisejamoslíderes sindicais. 
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