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Thales consideram grave a situação nacional 
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... Brasília — Num encontro de mais de duas horas, 
\ na tarde de ontem, o Senador José Sarney, presidente 

do PDS, e o líder da bancada do PP na Câmara dos 
í Deputados, Thales Ramalho, concordaram em que a 
/ situação nacional é grave e que a sistemática seqúên-
I cia dos atentados representa uma ameaça à abertura 

política e às instituições democráticas. 
P O dirigente do Partido governista e o líder oposi
cionista concordaram, ainda, em que a gravidade da 
| situação recomenda a definição de um terreno co-
í mum para que flua o entendimento entre os líderes 

partidários, a fim de que o mecanismo legislativo não 
| seja obstruído por pequenas questões e o processo 
•<, político fique protegido. 
) O Senador José Sarney disse ao Sr Thales Rama-
' lho que os políticos, acima dos Partidos, precisam 
! encontrar um caminho de convivência, no âmbito do 
i Congresso, que lhes permita entenderem-se sobre 

qualquer matéria importante que estiver colocada em 
• pauta, sem que isso seja visto como acordo, barganha 

ou união nacional. 
O presidente do PDS sustentou que, se os Parti-

( dos políticos não estabelecem esse mecanismo de 
: consulta mútua, os grupos de pressão,tomam conta 

de suas atribuições, enquanto que, na área governa
mental, é a tecnoburocracia que domina o poder da 
iniciativa, reduzindo a força e a significação do poder 
político. 

O Sr José Sarney manifestou-se satisfeito com a 
posição assumida pelos Partidos oposicionistas em 
relação à ofensiva terrorista desencadeada no país, 
abrindo um destaque especial para a nota oficial do 
Partido Popular, recentemente divulgada; a qual 
classificou como "documento importante que mostra 
o alto nível de educação política daquele Partido". 

O presidente do PDS referiu-se, ainda, ,à sequên
cia sistemática de atos terroristas, mostrando que há 
uma coordenação nasações criminosas, o que, para 
ele, constitui dado da maior gravidade no momento 
político nacional, constituindo-se num complicador 
que ameaça o processo de abertura e a própria 
estabilidade do regime. 

Ao advertir que não procurava um acordo, mas 
um-entendimento que em nada comprometerá a vida 
partidária em sua variedade, pois cada Partido con
servará a sua própria identidade, o Senador José 
Sarney propôs que os dirigentes e líderes de todos os 
Partidos estabeleçam um permanente mecanismo de 
consultas, entre si, sobre qualquer assunto que se 
coloque na ordem do dia, reiterando sua posição de 
que as organizações partidárias não podem perder de 
vista o principal em função do acessório. 

Após o encontro, o presidente do PDS declarou 
ter afirmado para o líder do Partido Popular na 
Câmara que os atentados terroristas representam 
uma grande perigo para o país e as instituições, 

devendo as lideranças de todos os Partidos exercerem 
papel da maior importância na criação de um campp 
comum para o seu entendimento, não visando ao 
interesse deste ou daquele grupo, mas aos interesses 
nacionais. 

O Deputado Thales Ramalho, ao mesmo tempo 
em que concordava com a necessidade de tal entendi
mento, lembrava ao presidente do PDS que a situa
ção anómala que foi criada dentro do Parlamento 
devia-se aos 15 anos de regime de exceção, durante os 
quais prevaleceu sempre o autoritarismo e a prepo
tência. 

Lembrou que "as coisas chegam aqui sempre 
prontas, como fatos' consumados", não permitindo a 
incorporação do elemento político ao centro de deci
sões. O Deputado pernambucano concordou, no en
tanto, em que esforço como aquele que era desenvol
vido pelo presidente do Partido do Governo era 
válido e devia ser prestigiado por todos os políticos. 

O líder oposicionista concordou em que muitas 
pequenas questões que obstruem o processo legislati
vo poderão ser resolvidas pela via do entendimento 
entre os adversários e que essa norma poderia trazer 
resultados mais do que saudáveis ao processo de 
abertura democrática. Concordou, igualmente, em 
que a sequência de atos terroristas representa a mais 
grave ameaça ao país desde que tomou posse na 
Presidência da República o General João Figueiredo. 


