
Segundo Sarney, a trégua prescinde de reuniões oq conterias formais 

Sarney:trégua já começou 
~«A negociação política já 

começou e prescinde de reu
niões ou conversas formais», 
declarou, ontem, visivelmente 
satisfeito, o presidente do 
PDS, senador José Sarney, 
afirmando que a trégua política 
«não é uma palavra solta na 
mensagem presidencial, mas 
uma proposta de entendimento 
que terá de ser levada na de-, 
vida conta pelas lideranças res
ponsáveis dopaís». 

Sarney explicou que a 
negociação inicia-se a nível in-
terpartidário, dentro do Con
gresso, isto é, entre o PDS, 
através dos seus dirigentes e 
líderes, com as lideranças dos 
partidos oposicionistas. O 
presidente do PDS manifestou 
a sua convicção de que há um 
clima propício entre os opo
sicionistas para esse enten
dimento, faltando relacionar as 
questões em torno das quais se 
discutirá um acordo de ca
valheiros. 

O QUE QUER A OPÔS IÇÃO 

O senador maranhense dis
se que as conversas terão o ob
jetivo dè detectar as principais 
reivindicações das Oposições 
para um entendimento político 
com o governo. Os resultados 
dessas negociações serão le
vadas ao conhecimento do 
presidente João Figueiredo 
pe Io comando do PDS. 

Afirmou que a trégua 
política reclamada pelo pre
sidente da República na men
sagem presidencial não é uma 
palavra solta, mas uma pro
posta concreta de entendimen
to alto em torno dos grandes 
problemas nacionais.Disseque 
há um clima favorável nas 
Oposições a essas conversa
ções, citando o senador Tan
credo Neves e o governador 
eleito Leonel Brizola como 
duas figuras oposicionistas que 
estão defendendo uma con
ciliação. 

José Sarney fez questão de 
salientar que esse entendimen
to interpartidário poderá 
chegar a bom termo sem que os 
partidos oposicionistas percam 
as suas respectivas identi
dades, uma vez que haverá um 
acordo em torno dos grandes 
problemas políticos, insti
tucionais, econômicos e sociais. 

Explicou que o apelo à 
trégua política, formulada pelo 
presidente da República em 
sucessivas manifestações, 
eqüivale a um desarmamento 
dos espíritos, constituindo-se 
em passo fundamental para o 

início dos entendimentos entre 
os diferentes partidos" no Con
gresso, gf) fim 1IS3 

— Não será necessário 
anunciar que vamos procurar 
este ou aquele líder da Opo
sição. Os entendimentos já 
começaram e prescindem dessa 
formalidade — afirmou. 

A respeito de entrevista que 
os jornais ontem publicaram do 
governador eleito de Minas, 
Tancredo Neves, considerando 
inegociáveis a Constituinte e a 
eleição direta do presidente da 
República, Sáney disse que a 
palavra «inegociável» deve ser 
eliminada do dicionário po
lítico, no momento em que as 
lideranças começam a conver
sar procurando pontos de con
vergência. 

Ao entrar no mérito da 
proposta Tancredo Neves, 
Sarney disse, quanto à Cons 
tituinte, que as lideranças não 
devem se aferrar a formali
dades. Se o atual Congresso 
tem poderes para alterar a 
Constituição e se há um con
senso de que o texto da Lei 
Maior deve e pode ser aper
feiçoado, é entrar em enten
dimento para descobrir uma 
fórmula que represente, o 
denominador comum nas 
posições do governo e das 
Oposições. 

Quanto à restauração da 
eleição direta para escolha do 
presidente da República, o 
presidente do PDS, disse que 
esse processo conferiria a três 
Estados —São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais — o 
poder de escolher os chefes de 
Governo no Brasil, margi
nalizando^ Nordeste e todas as 
outras regiões do país: 

— Isso seria um bem para o 
Brasil, entregar o poder de 
escolha do presidente da Re
pública a três Estados? — in
dagou o presidente do PDS. 

— O que o governo deseja, 
em troca, da Oposição? — in
dagou um repórter. 

O governo e o PDS desejam 
que as Oposições assumam co-
responsabilidade na equação 
dos grandes problemas do país, 
abandonando a postura pas
sional para um exame racional 
das questões de interesse 
nacional. 

Repetiu declarações an
teriores, de que esse enten-

i dimento não implicará na per
da de identidade dos partidos 
oposiconistas, sendo neces
sário para que o país tenha 
condições de superar os graves 
problemas com que se defron
ta. 


