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Sarney diz que PDS 
e Governo condenam 
tese da intervenção 

Recife — Depois de reconhe
cer a impossibilidade da reali
zação de eleições no dia 15 de 
novembro, porque muitos pra-
zosjá estão vencidos na Justiça 
Eleitoral, o presidente do PDS, 
Senador José Sarney, repudiou 
ontem a tese de nomeação de 
interventores municipais, "por
que esta seria a pior solução 
não -só para o PDS e para o país, 
como também para todos nós". 

Segundo o parlamentar ma
ranhense — que de passagem 
pára Maceió, onde presidiu a 
instalação oficial do PDS, resol
veu ficar algumas horas no Re
cife — "nem o Governo nem o 
nosso Partido pregam a tese da 
intervenção. Estamos abertos a 
conversações e ao entendimen
to. Há ainda muito tempo para 
se'discutir este assunto". 

O Senado?—na última visita 
ao Recife havia assegurado que 
o Governo lutaria contra a 
prorrogação de mandatos — 
não chegou a ratificar declara
ção ^anterior, mas justificou a 
posição que o PDS tem assumi
do rio Congresso Nacional, ao 
obstruir todas as iniciativas 

que facilitariam a realização do 
pleito ainda este ano: 

—A nossa posição é a mesma. 
O Governo quer eleição, ou se
ja, não desejamos que os man
datos sejam prorrogados e que 
sejamos levados a uma situa
ção de ter que nomearmos in
terventores. No entanto, esta
mos diante de um fato político, 
que é o atropelamento de pra
zos, em face do que determina a 
Constituição e a lei de reformu
lação partidária. 

E detalhou a iniciativa do 
PDS no Congresso, em não 
apoiar as medidas que ajudem 
a evitar o adiamento do pleito 
deste ano: "Nesta altura. Não 
podemos pensar em realizar a 
conclusão de toda a legislação 
sobre as eleições de novembro, 
sem que os Partidos estejam 
realmente organizados. Se for
mos fazer este pleito sem a pre
sença dos Partidos políticos, ou 
com apenas um ou dois, volta
remos à situação que deseja
mos transpor, ou seja, aquela 
anterior à reformulação parti
dária, e que o, próprio país repu
diava". 


