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g a n h a i ouvir trabalhador 
Depois de ouvir ministros 

ex-ministros. professores da 
área -económica e de anunciar 
parasexta-feira, 14, uma reunião i 
com empresários e ainda antes \ 
do dia 20. um encontro com as { 
lideranças de todos os partidos , 
políticos, o presidente José S ar- i 
ney ouvirá os representantes da 
classe trabalhadora. O encontro 
de Sarney com os trabalhadores 
poderá ser feito ainda em julho 
próximo, segundo admitiu, on
tem, um dos assessores diretos 
do presidente da República. 

Pacto 
"O pacto nacional", disse on

tem o secretário de Imprensa e 
Divulgação do Palácio do 
Planalto, jornalista Fernando 
César, "tem por objetivo a busca ' 
do consenso nacional para a 
transição democrática. O 
presidente Sarney vai ouvir 
todos os segmentos da sociedade 
brasileira; O objetivo é encontrar 
soluções para os graves pro
blemas que o País está enfren
tando em todas as áreas: po
lítica .económica e social''. 

Empresários 

O encontro de Sarney com 
representantes da classe em
presarial começará às 14h30 de 
sexta-feira próxima, na Granja 
do Torto. Hoje, o Palácio do 
Planalto divulgará a reíação 
completa dos nomes dos em
presários ?e dos ministros que 
vão participar deste" encontro. 
Ontem à noite, o presidente Sar
ney e o seu secretário especial. 
Jorge Murad — casado com a 
filha do presidente. Roseane 
Sarney Murad — definirão a 
lista completa dos participantes. 

i E ainda ontem o secretário de 
Imprensa de Sarney informou 
que "vão participar empre
sários de todos os estados 
brasileiros. O pacto, pela sua 
abrangência. é um pacto político 
nacional^O encontro de sexta-
feira começará às 14h30 e não 
tem hora para terminar. E antes 
do dia 20. em local ainda a ser 
definido pelo próprio presidente. 
S arney ouvira os representantes -
de todos os partidos políticos*'. 

Ulysses 

; Quanto à informação de que o 
próprio presidente Sarney 
anunciará que decidiu assumir 
pessoalmente a coordenação e os 
trabalhos do pacto nacional, na 
primeira entrevista coletiva que 
concederá como presidente da 
República, dia 17,o secretário de 
Impensa do Planalto disse on
tem que. se o deputado Ulysses, 
Guimarães, presidente do 
PMDB e da Câmara dos 
Deputados, "quiser participar 
do pacto, nacional, será benvin-
do'\ 

Sarney convocou Ulysses 
para coordenar o pacto nacional 
ainda muito antes de iniciar os 
trabalhos de reuniões com seus 
ministros,ex-ministroseprofes-. • ) 
sores, todos da área económica. 
Mas Ulysses nUrica se pronun
ciou a respeito do assunto. Por 
outro lado. o líder do PMDB e do 
governo no Senado, senador 
Humberto Lucena (PB), afirmou 
que o deputado Ulysses Gui
marães, por ser o presidente 
nacional do "maior partido da 
Aliança Democrática,o PMDB, 
não pode ficar àes fora dos tra
balhos de coordenação do pacto 
nacional". Mas Sarney já man-, 
dou o seu recado: sé Ulysses não 
quer, o presidente' coordena os 
trabalhos de articulação e de 
Composição do pacto nacional. 


