
Sarney diz que PDS prepara 
proposta econômica alternativa 

Brasilia — O PDS terá uma proposta 
econômica alternativa que definirá as suas 
decisões no Congresso, informou ontem o 
presidente José Sarney, após reunião da Exe
cutiva Nacional do partido. Ainda na primeira 
quinzena de outubro, o Diretório Nacional 
concluirá a proposta, que tomará como base o 
relatório do Grupo dos 11 — comissão desig
nada pela Executiva para formular um projeto 
ao partido. Aprovada uma posição unitária, 
ela será comunicada ao Governo, informou o 
Senador Carlos Chiarelli (RS). 

A comissão elaborará o relatório, que será 
entregue à Executiva até o dia 10 de outubro, 
com "independência, mas de forma consisten
te", garantiu o Deputado Luiz Fayet (RS), um 
de seus membros. Com este objetivo, infor
mou uma fonte da direção do partido, o relator 
do Grupo dos 11, Deputado Pratini de Moraes 
(RS), foi a Washington, com recursos pró
prios, para assistir à reunião do Fundo Mone
tário Internacional. 

Pratini quer informar-se, principalmente, 
sobre a procedência da versão das autoridades 
econômicas brasileiras, que sustentam que a 
renegociação da dívida externa do país depen
de da aprovação do Decfeto-Lei 2 045, que 
limitou em 80% os reajustes salariais. 

O vice-presidente da comissão, o Senador 
Roberto Campos, também está em Washing
ton, onde participa de uma reunião do Grupo 
dos 30 sobre a reforma financeira internacio
nal. Esse grupo inclui presidentes de Bancos 
Centrais, ministros da Fazenda, empresários e 

economistas. Na segunda-feira, ele almoça 
com Henry Kissinger. 

Independência ; 
Na prática, reconhecem os membros da 

executiva, a decisão de formular um programa 
econômico alternativo representa o primeiro 
ato de independência dos órgãos de direção 
partidária com relação ao Governo. Este, 
ressaltou um dos membros, será informado 
apenas posteriormente das diretrizes que nor
tearão, a partir da reunião do Diretório Nacio
nal, o seu partido. 

Para o Senador José Sarney, "o programa 
terá como efeito imediato conseguir uma uni
dade interna do partido com relação à política 
econômica". Este é o maior foco de descon
tentamento da agremiação, reconheceu outro 
dirigente. O Senador Carlos Chiarelli lembrou 
que o programa não terá apenas resultados 
internos: "Além de servir como elemento de 
ajuste infrapartidário, ele permitirá que o PDS 
assuma uma posição de vanguarda, obrigando, 
através de propostas concretas, uma negocia
ção dó Governo com o partido e, posterior
mente, trazendo a Oposição para os entendi
mentos". 

— Na situação que estamos vivendo, a 
negociação é recomendável, mas ela depende 
do Governo — afirmou Nelson Marchezan. O 
secretário-geral do partido, todavia, ao tentar 
explicar o alcance da decisão do PDS, disse, ao 
Governo: "Em resumo, agora nós (o PDS) 
não negociamos, nós impomos". 
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