
Y Sarney propõe maior aproximação 
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Brasília — Os Ministros de Estado pode
rão despachar pelo menos uma vez por semana 
na sede nacional do PDS. em Brasília, se 
aceitarem convite que lhes fará o presidente. 
do partido, Senador Joséjarney, 0 Senador, 
segundo informo^T^súgeruT^sti medida na 
última quinta-feira; ao Presidente João Figuei
redo, e teve a concordância dele para discutir 
o assunto com os Ministros. 

O presidente do PDS revelou que ainda 
não ouviu os Ministros. Na próxima semana, 
apresentará a eles uma proposta por escrito de 
calendário que permitirá, a cada semana, a 
presença de pelo menos dois Ministros na sede 
da agremiação. 

"Estamos aguardando já com impaciência 
a demora desta decisão"; declarou ontem, 
desanimado, o secretário^gera! do Partido Ho
mero Santos. "Até agora nos só estamos 
tentando um melhor convívio corri o Poder 
Executivo, mas não houve .nenhurft:;^vfhçp. 
Hoje nós estamos do mesmo jeito quelh&írêS 
meses". "' '.-•" ' '""' *" 

Ele reclamou maiores atenções do Gover
no ao partido, inclusive dando-lhe maior auto
nomia para resolver os seus problemas inter
nos. Homero, por exemplo, não reagiu bem à 
informação de que seria o Ministro da Justiça, 
Ibrahim Abi-Ackel; o encarregado pelo Go
verno de conversar com os dissidentes reuni
dos no movimento Participação; 

— Abi-Ackel é um homem capaz, mas 
este é um papel do Partido. O PDS deve ser,o 
centro^das articulações, conversas e decisões. 
E se o Governo investir na valorização e. na 
força do partido a sua unidade será entregue 
ao Presidente João, Figueiredo— di§se o 
secretário-geral do Partido. 

Para o ex-governador da Paraíba e dissi
dente Tarcísio Buriti, contudo, a unidade 
partidária já está irremediavelmente compro
metida pelas discordâncias com a política ecot 
nômiça do Governo e também com a sedimen^ 
tação de dois grupos claros dentro do PDS, o 
"grupo malufista" e o "grupo andreazzista". 

Buriti entende que o Presidente deve to-, 
mar a iniciativa do diálogo com a oposição; em; 
torno de pontos mínimos, que incluiriam uma 
mudança.drlsfiçã na atual política econômica; I 
mas aponta doísprobléínas para o consenso; 
em primeiro^ Kĵ fe, Figueiredo recusa-se a ; 

mudar at equipeJecpnômica.^e, -«m segando,-,, 
dificilrfle^ícóiis^gujra; negociar qualquer alj-
ternativá"sucessórig;;que represente uma;:muf; 
dança na atua! regra do jogo. ^ ; 

Assim, propôs Buriti, resta ao Presidente 
patrocinar a organização de um novo partido; 
que aglutine os adeptos ao consenso no Gover
no e na Oposição, è. através dele desestabilize 
o PDS. "Pode parecer incrível, mas todas as> 
nossas alternativas, hoje, passam pela desesta-, 
bilização do PDS", disse o Deputado..,! 


