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Sarney garante 

que o governo 

quer dialogar 
O senador José^SarneJy, presidente 

nacionãndãi^rena, que ontem teve a 
sua primeira audiência de rotina com 
ó presidente Figueiredo, disse que a 
orientação do governo é de evitar as 
radicalizações, pois o melhor caminho 
para se encontrar uma solução para o 
problema de greve é a negociçaão, 
como o ministério do Trabalho, se
gundo ele, tentou junto aos operários 
e empresários do ABC. 

José Sarney disse que, durante a 
sua audiência de 30 minutos no 
Palácio do Planalto, conversou com o 
presidente Figueiredo sobre a greve 
êrrV São Paulo e ouviu do chefe do 

oJ i governo, lamentos pelo fato de não se 
^ * tér conseguido uma solução, um acor-
^ do.que evitasse a decisão do Minis

tério do Trabalho. 
;..* — O presidente Figueiredo lamen
tou a solução final e não compreendeu 
a intransigência que culminou com o 
Ministério do Trabalho recorrendo à 
intervenção. 

IL REVISÃO 
O líder da Arena na Câmara, 

deputado Nelson Marchezan, admitiu 
^ntem que, desde sábado passado, 
vem sendo mantidos contatos entre o 
ministro do Trabalho, Murilo Macedo, 
e os dirigentes sindicais metalúrgicos 
do ABC paulista que foram afastados 
de seus cargos. Segundo Marchezan, 
«ío próprio ministro Murilo Macedo já 
deixou bem claro que é possível a 
revisão das intervenções, desde que os 
líderes destituídos tomem a iniciativa 
fde, recorrer ao Ministério do Traba
lho» . ' 
«vvO deputado gaúcho fez estas 
"declarações ao voltar da reunião de 
ontem corri o presidente Figueiredo, 
da qual participaram também o 
g° resideme da Arena, senador José 
u ãrney, e oz líder governista no Se-
;hado, Jarbas Passarinho. Acrescen
t o u Nelson Marchezan que o presi
dente da República lamentou bastan-
tèque não se tenha chegado a um 

^acordo na greve em São Paulo, o que 
tornou a intervenção inevitável. 

«°'~ «Trocamos com o presidente al
gumas ideias sobre a greve, e ele 

Jantem ou bastante os rumos tomados 
pelos acontecimentos, e manifestou 

^esperanças no seniido de uma solução 
conciliatória para o impasse» , disse o 
líder arenista na Câmara. 


