
Sarney esteve ontem duas vezes no Planalto 

«Não aceitamos imposições. 
Não sairá nenhum pacote 
econômico à nossa revelia, sem 
ser previamente negociado e 
aprovado pelo partido. O 
Governo é obrigado a aceitar o 
que o PDS decidir». As de
clarações são do presidente do 
PDS, senador José Sarney, as
segurando, taxativamente; que 
as negociações propostas pelo 
presidente Figueiredo são para 
valer e que os tempos de o Con
gresso receber pratos feitos 
acabaram. E mais: esclareceu 
que a participação do Governo 
se limitará a opinar sobre as 
propostas por sua condição de 
integrante do partido. 

No mesmo sentido, o líder 
do Governo na Câmara, de
putado Nelson Marchezan, 
negou a existência de um 
pacote a ser homologado pelo 
PDS. Assegurou que a ban
cada e o partido são soberanos 
e examinarão, bom total liber
dade e sem compromissos 
prévios, as diversas alter
nativas ao Decreto-lei 2.045. 

Para Marchezan, as propos
tas atribuídas ao ministro do 
Trabalho, Murillo Macedo, e ao 
grupo dos 11 do PDS «são 
apenas sugestões que podem 
ou não ser acolhidas pelo par
tido. Podemos aceitar estas ou, 
outras sugestões que tornem a 
política salarial mais aceitável 
do ponto de vista do partido, 
das Oposições e da própria 

. sociedade». 
Segundo Sarney, a par

ticipação dos políticos é para 
valer: «O Governo aceitou o 
método e deu a mim a incum
bência de coordenar as ne
gociações. Elas se constituem 

de duas etapas — aprimeiraêa 
definição de uma proposta con
creta pelo PDS e, em seguida, o 
entendimento com as Oposi
ções». 

— E preciso, em primeiro 
lugar, unir o partido — pro
clama Sarney. Para isto, já 
existe um cronograma: hoje, 

. no Auditório Nereu Ramos, a 
bancada do PDS na Câmara 
toma formalmente conheci
mento das propostas da comis
são partidária e inicia sua dis
cussão. Se houver necessidade, 
será convocada uma nova 
reunião extraordinária ainda 
para esta semana. Na quinta-
feira, é a vez da bancada de 
senadores. Na sexta-feira, a 
Executiva Nacional do Partido 
avalia as reuniões de bancadas, 
convoca o Diretório Nacional e 
transmite ao Governo as 
definições do partido. 

Formalmente, o diálogo 
com as Oposições se processará 
na próxima semana. Na 
prática, contudo, já começou. 
O PT, inclusive, já apresentou 
suas sugestões. O PMDB vai 
apresentá-las após uma 
reunião de todos os partidos 
com lideranças sindicais na 
quinta-feira, em Sao Paulo. 

Ontem, os dirigentes do 
PDS tiveram um dia intenso. 
Pela manhã, Sarney e Mar
chezan foram ao Planalto. 
Depois, por telefone, o líder do 
Governo conversou com o 
ministrto Delfim Netto. E, no 
final da tarde, compareceu, 
mais uma vez, ao Palácio. Essa 
seqüência de contatos objetiva 
facilitar a definição de propos
tas aceitáveis tanto para o 
Governo quanto para o PDS. 
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