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Sarney vai procurar oposições para selar 
Brasília — "De minha parte, 

se precisarmos ir a Jerusalém, 
iremos a Jerusalém" — afirmou 
ontem o presidente do PDS, 
Senador José Samey — aludin
do ã histórica viagem do Presi
dente egípcio Anwar Sadat a 
Israel, para selar o acordo de 
paz com o Primeiro-Ministro 
Menahem Begin — a fim de 
demonstrar à imprensa até on
de chega a sua determinação 
em alcançar o diálogo com a 
Oposição. 

Segunda ou terça-feira o Sr 
José Sarney pretende procurar 
o Deputado Ulysses Guima
rães, presidente do PMDB, e o 
Senador Tancredo Neves, presi
dente do PP, para estabelecer o 
que chamou de "mecanismos 
de consulta", através dos quais 
os Partidos teriam respeitadas 
as suas posições mas busca
riam encontrar "um terreno co
mum de interesse público". 

ENTENDIMENTO 
NECESSÁRIO 

Ao ser indagado sobre o diá
logo que pretende manter com 
as oposições, o Senador Sarney 
disse que há necessidade de ser 
criada uma "consciência em 

torno do entendimento, que 
não se deve esgotar na emoção 
dos fortes e lamentáveis fatos 
ocorridos no Rio de Janeiro". 

"Devemos — salientou o diri
gente pedessista — prosseguir 
com determinação. Somente 
um entendimento dos Partidos 
políticos no Congresso Nacio
nal pode criar um programa 
minimo capaz de conjurar as 
ameaças.que pesam sobre o 
programa de redemocratização 
do país". 

O fato de o PDS não ter en
viado oficialmente nenhum re
presentante ao enterro da Sra 
Lyda Monteiro da Silva, vítima 
do atentado terrorista à sede da 
OAB, foi explicado pelo Sena
dor Sarney com o argumento 
de que o próprio filho dela pe
diu que não transformassem o 
enterro de sua mãe num acon
tecimento político. Disse tam
bém não acreditar que em meio 
às 10 mil pessoas que participa
ram do enterro "não houvesse 
ninguém do PDS". 

— Todos nós fomos atingidos. 
O Presidente da República foi 
uma vítima. Críticas desse tipo 
são mesquinhas diante da gra
vidade do fato — observou. 
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