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Presidente do PDS acha j 
saudável advertência de ; 
^arne^sobre a esquerda 

por Cláudio Kuck 
de Brasília 

O senador Jarbas Passa
rinho, presidente do PDS, 
viu com cautela a entrevis
ta de domingo, do presiden
te José Sarney ao jornal O 
Estado de S. Paulo, dizendo 
ser "saudável a advertên-
;cia do governo às forças de 
;centro e empresariais", 
masele não concorda que o 
País esteja vivendo uma 
íescalada socialista, como 
disse Sarney. Passarinho 
também não vê perigo imi
nente de um regime totali
tário. 

No Palácio do Planalto, a 
entrevista do presidente da 
República surpreendeu al
guns assessores, que che
garam a esperar um des
mentido que acabou não 
acontecendo. Um ministro 
bastante ligado a Sarney 
explicava que a intenção 
foi mesmo dar um recado e 
fazer um alerta, "sobre o® 
jperigos económicos e 
[políticos de uma divisão 
das forças liberais e de cen
tro". 

Considerou sintomático, 
também, que o presidente 
acusou os empresários de 
"omissos, no momento, fa
zendo concessões a modis
mos", praticamente repe
tindo declarações anterio
res de Passarinho ao jornal 
Correio Braziliense, em 
que o senador disse que a 
alta burguesia paulista e 
carioca "considerou chique 
votar no PT". 

Para o Planalto, a entre
vista de Sarney não afasta 
definitivamente a possibili
dade de um diálogo futuro 
com o PT e o PDT, "que fi
cou apenas adiado". Os mi
nistros militares que esta-

1 vám muito preocupados 
, com as vitórias do PT edo 
PDT receberam com satis
fação a entrevista presi
dencial. De certa maneira, 
Sarney pretendeu dar uma 
resposta às declarações da 
prefeita eleita de São Pau
lo, Luiza Erundina, num 
programa de TV, sobre a 
luta armada com alternati
va para tomar o poder, que 
contrariou muito os milita
res. 

"É muito contraditório o 
presidente defender um 
diálogo e, quinze dias de

pois, dizer que o PT c totali- í 
tário e quer uma revolução | 
socialista. Acho que o diá- l 

logo agora está definitiva-/ 
mente suspenso", afirmou ' 
o deputado José Genoino, 
vice-líder do PT na Câma
ra. Para ele, "a entrevista ; 
é visionária, joga na irres- !. 
ponsabilidade ou na medi
da extralegal, o governo é ; 

que fabrica as crises". ; 
Jarbas Passarinho, que é ; 

uma das opções do PDS pa-' 
ra a sucessão presidencial, \ 
diz que a imprensa de mo- / 
do geral e outras forças da .', 
sociedade "estão maximi- ( 
zando a votação da esquer
da nas eleições municipais, ' 
pois ela foi menor do que se ' 
diz e não dá cacife ao PT 
para eleger o presidente da 
República". Ao mesmo . 
tempo ele concorda com 
Sarney, afirmando que se > 
as forças liberais se dividi: 

rem, "entregaremos o po
der à esquerda, democrati-' 
camente". 

Sobre setores empresa- , 
riais e da burguesia que 
apoiaram Erundina e Mar- > 
ceio Alencar em São Paulo [ 
e Rio, Passarinho foi ainda ( 
mais duro e direto que o \ 
presidente da República: 
"Foi uma votação suicida 
de quem não tem formação 
ideológica nem doutriná
ria". Para ele, se o PDS ti- ' 
ver um candidato, o PFL 
outro, assim como o PTB e 
o PMDB, fracionando a 
centro e a centro-direita, • 
"há o perigo de Lula e Bri-
zola irem os dois para o se
gundo turno, deixando a so
ciedade sem outra opção". 
Mas ele diz acreditar no 
bom-senso e na união, ' 
achando neste sentido saiu- '• 
taro alerta presidencial. > 

O senador Jarbas Passa- ! 

rinho vê com naturalidade 
a vitória eleitoral do PT, "é . 
do jogo político desde que i 
no poder o partido aplique o < 
m o d e l o da s o c i a l - j 
democracia e não um estilo ! 
socialista a la Fidel Cas
tro". i-

No Congresso Nacional, ; 
as declarações de Sarney a 
O Estado de S. Paulo tam
bém causaram certa per
plexidade, ajudando a cir
cular boatos de tentativas • 
de endurecimento do regi
me e até de um futuro gol
pe. 
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