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Saraey inicia por 
Saturnino acordo 
com as oposições 

O presidente nacional Mo PDS, se
nador José Sarney, manteve longa 
conversa, à noite de anteontem, como 
senador Roberto Saturnino, do PDT, 
reeleito no Rio de Janeiro na chapa de 
Leonel Brizola, abrindo caminho, segun
do disse depois, para "estabelecer uma 
forma civilizada de convivência e enten
dimento entre todos os partidos no Con
gresso , na próxima legislatura,eliminan
do o maniquefsmo que vigorou até 
agora". 

Sarney mostrava se .satisfeito, ontem, 
com os resultados da nova missão po
lítica que tomou o encargo de realizar, 
tendo em vista o estabelecimento de 
"uma linha harmónica nas relações entre 
os partidos no novo Congresso ". Ele iá 
conversou com os senadores Tancredo 
Neves, Franco Mòntoro, Roberto Satur
nino e com o deputado Ulysses Gui
marães . 

INTERESSES 
O presidente do PDS explicou, ontem, 

em seu gabinete, que não se trata de 
nenhum acordo sigiloso, mas de procurar 
pontos de convergência entre os par
tidos , uma vez que é preciso fortalecê-los 
para consolidar o projeto de abertura 
democrática, afastando a irr adiciona-
lidade dos radicalismos. 

— Cada partido poderá e deverá man
ter a sua própria identidade, empunhan
do suas próprias bandeiras, mas isso não 
compromete um esforço em busca do eo -
tabelecimento de regras não escritas que 
nos levem a uma convivência demo
crática na próxima legislatura. Podemos 
promover entendimentos sobre matérias 
especificas, sem prejuízo da posição 
doutrinária de cada um — disse o pre
sidente nacional do PDS. 

) O senador maranhense mostrou-se 
• satisfeito com os resultados de seus en-
l contros, embora esclarecesse que nada 
\ existe de concreto a respeito e que são 
i apenas conversações preliminares e 

preparatórias de novos encontros. 
O senador Roberto Saturnino disse ao 

presidente do PDS que seu partido não 
pretende participar "de nenhum ah1-, 

i nhamento automático", o que significa 
I dizer que nem participara de olocos 
; parlamentares para fazer oposição sis

temática e nem se engajará sem res-
Í trições a qualquer posição, do governo ou 
; dos oposicionistas. 
} Sarney acredita que haverá uma fase 

de maior compreensão na novalegis-
Jlatura, o que poderá contribuir para 
/ eliminar o maniquefsmo, força geradora 

de todos os radicalismos. 


