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Z)ois trunfos para negociação 
O presidente do PDS, senador 

José Sarney, nãn foi de mãos 
Kvazías negociar com as Oposições. 
Levou dois trunfos: o aumento de 
dois por cento da alíquota do Im
posto de Circulação de Merca
doria (ICM), que poderá mini
mizar as dificuldades financeiras 
enfrentadas pelos governadores 
de Oposição, e uma nova alter
nativa de política salarial con
cessão de reajustes de 100 por 
cento para quem ganha até três 
salários mínimos e, a partir dai, 
livre negociação. Esta medida 
seria compensada com um abran
damento da lei de greve e maior 
autonomia sindical. 

Estas propostas ainda encon
tram resistências dentro do 
Governo. O ministro do Plane
jamento, Delfim Netto, tem insis
tido no teto de 80 por cento doIN-
PC para os reajustes salariais, e 
no aumento de apenas 1 por cento 
da alíquota do ICM. Mas, em 
compensação, o ministro Leitão 
de Abreu as considera viáveis se, 

em contrapartida, as Oposições ou 
parte delas bancarem o programa 
econômico do Governo. 

Aparentemente, o senador 
Sarney, que iniciou ontem mesmo 
o diálogo em São Paulo, onde se 
encontrou com o presidente do 
PMDB, deputado Ulysses 
Guimarães, e, em seguida, no Rio, 
com o presidente do PDT, ex-
deputado Doutel de Andrade, está 
cumprindo uma missão impos
sível. As Oposições depois de 
rejeitarem o Decreto-lei2.024 que 
concedia reajustes de 100 por cen
to para os que ganham até sete 
salários mínimos, apesar dos es
forços do Governo e do PDS para 
sua aprovação, não se conten
tariam, agora, com bem menos. 
Este, contudo, é apenas o quadro 
parlamentar. As esperanças do 
PDS, conforme revelaram ontem 
alguns dirigentes do Partido, con
centram-se na atuação dos 
governadores oposicionistas, es
pecialmente o do Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola. 

Para cada partido, uma 
atração. Esta é tática de nego
ciação de Sarney, que não espera 
contar com o apoio do PT, mas 
alimenta esperanças de ter algum 
tipo de êxito junto aos demais 
partidos. O PTB, por exemplo, 
condicionou no final de agosto o 
seu apoio ao Decreto-lei 2.045 à 
solução de medidas compensa
tórias. O documento do PDS 
acena com algumas delas na área 
trabalhista e a extensão dos 
sacrifícios a outros setores. Será 
suficiente? Talvez, não. Afinal, a 
principal causa do rompimento do 
acordo do PTB com o Governo foi 
a não distribuição de cargos con
siderados essenciais pela de
putada Ivete Vargas para a es
truturação do Partido em todo o 
País. As seguidas manifestações 
do governador Leonel Brizolá>de 
que pretende negociar com o 
Governo estão animando os di
rigentes do PDS que consideram 
o PDT, juntamente com o PTB, as 
parcelas mais receptivas das 
oDosicões. 
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