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0 documento que o presi-
dente José Sarney escre
veu e pretende divulgar à 
Nação, nesta semana, co
mo uma proposta de pacto 
político aberto a todos os 
partidos, ganhou forma e 
conteúdo precisos na sexta-
feira, O próprio presidente 
encarregou-se de mostrá-lo 
a alguns e de ler o texto pa
ra outros dos dezenove go-
vernadores estaduais com 
os quais manteve contato. 

A expectativa desses go
vernadores é de que o pre» 
sidente faça um discurso, 
nesta segunda-feira, deto
nando um processo que vai 
até uma ampla reforma de 
seu Ministério. 

Os principais pontos do 
texto, que tem cerca de 
cem linhas e começa rea
firmando seu caráter su-
prapartidário, são os se
guintes: recomposição do 
poder real de compra dos 
salários; reafirmação da 
"independência" do País 
na gestão da sua dívida ex
terna; garantia de cresci
mento-da economia à taxa 
anual de 7% até o final de 
seu mandato; reafirmação 
da reforma agrária e da 
prioridade aos investimen
tos sociais. 

"O PMDB deverá apoiá-
lo", previa, na sexta-feira, 
o governador Pedro Simon, 
do Rio Grande do Sul, em 
conversa com Rosvita 

Pedro Simon 

Saueressig, deste jornal. 
"O partido precisa tirar as 
algemas do presidente", 
lembrou o governador Ál
varo Dias, do Paraná, ao 
repórter Zanoni Antunes, 
depois de uma audiência 
com Sarney. 

O presidente pretende di
vulgar o texto, esperar al
guns dias para ver as ade
sões e, em seguida, promo
ver uma reforma ministe
rial, acabando com o que 
chama de "propriedade 
dos ministérios, que com
promete a minha autorida
de", justificou Sarney a Ál
varo Dias. Mas ele está ten
do dificuldades, no PMDB, 
com a idéia de remover o 
ministro da Previdência e 
Assistência Social, Ra-
phael de Almeida Maga
lhães. 
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