
MefM dmS^rner é conciliarão 
— O-sen^dtiixJo.sé^Samgy-, como pre

sidente da Arena, descartou ontem que, ao 
se aproximar do deputado Ulysses Gui
marães, do MDB, com propostas de diá
logo, tenha em mente a desestabilização do 
partido da oposição, conforme deduções ex
planadas pelo líder do MDB na Câmara, 
Freitas Nobre. 

— Eu quero que o deputado Freitas 
Nobre compreenda-a minha missão, que é de 
boa vontade e, sobretudo, de interesse do 
país. Quanto a uma possível pretensão de 
desestabilizar a oposição, creio que quem 
afirma isso está vendo coisas... 

Sobre a manifestação de radicalização do 
MDB, a partir de posições mais agressivas, 
como a rejeição aos senadores indiretos na 
Mesa do Senado, o presidente da Arena 
acha isto muito natural, mas discorda das 
opiniões de que propostas mais elevadas, 
cómoda conciliação, por exemplo, venham a 
ser prejudicadas. 

O senador Sarney tentou localizar ontem 
o deputado Ulysses Guimarães, pelo te
lefone, para marcar o primeiro encontro, 
mas ficou sabendo que o dirigente oposi
cionista se encontra no interior de São. 
Paulo, á, por isso sua pçinieira cónvoré*-* 
«oJírejp.questões de or'áéoi partidária con^ 
tihtta $qfn.da*a marcada;.^ ?/ 

lar intensas deBates põlilTicos, o que con
siderou natural em início de legislação, res
salvou que não vê dificuldades nos contatos 
que pretende ter com a oposição, porque 
além de tratar de problemas cuja solução 
interessa a ambos os partidos « quando um 
não quer dois não brigam» . 

O senador Sarney afastou ainda a hi
pótese já aventada no Congresso de a sua 
missão de manter entendimentos com o 
MDB relativos a problemas partidários se 
confundir com a missão do futuro ministro 
da Justiça, Petrônio Portella, de promover a 
terceira etapa do diálogo com a oposição. A 
propósito, disse que trabalhará èm sintonia 
com o expresidente do Senado, porque faz 
parte de uma equipe política no governo. 

O líder do MDB na Câmara dos De
putados, Freitas Nobre, disse ontem que o 
governo, « até por medida de economia» , 
poderia evitar o propalado diálogo, pois não 
precisa manter entendimentos com o MDB 
para redemocratizar o país. «Basta re-
democratizar e terá o reconhecimento de 
toda a Nação e além disso, ficaria com toda 
a glória» , insistiu. 

Freitas Nobre afirmou também que se o 
motivo que leva o senador José Sarney a 
procurar o deputado Ulysses Guimarães é o 
yjmojj da radicalização e consequente re-

esta conversa é, além de des-..(Jlgté&i.jdirige.ntQ> axÇJteta'«aue as afir-^vg^oç^fsso, « 
^ l&fo^Hder^ifretfe^ pois seria ridículo i 
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