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arne^nega impasse 
nas relações entre 
Governo e Oposição Brasilia — O presidente 
do PDS, Senador José Sar
ney, negou ontem que haja 
um impasse nas relações 
entre o Governo e a Oposi
ção, causado pelo movi
mento de incorporação do 
PP ao PMDB. Acrescentou 
que, ao anunciar o propósi
to de impugnar a incorpo
ração no Tribunal Supe
rior Eleitoral, teve por ob
jetivo manter o processo 
político no âmbito do Con
gresso. 

A possibilidade deade-
são do PDT e do PTB à 
tese da incorporação, fri
sou José Sarney, mostra 
que ele estava certo quan
do advertiu que a proposta 
de unificação das Oposi
ções é um retrocesso, pois 
visa na realidade ao resta
belecimento do bipartida-
rismo. 

INELEGÍVEIS 

Afirmou que o PDS pedi
rá a impugnação conside
rando-se parte prejudica
do porque, caso de concre
tize a Incorporação, o 
PMDB, ao receber os pe-
pistas em seus quadros, se
rá o único Partido benefi
ciado por filiações fora do 
prazo. 

A assessoria jurídica do 
PDS examina mais deta
lhadamente a matéria e já 
encontrou um obstáculo 
legal à incorporação. Na 
forma como foi anunciada, 
a unificação das legendas 
se faria com a adoção do 
programa do PMDB pelo 
PP, sem que seus atuais 

filiados se pronunciem so
bre o documento. Isso, se
gundo José Sarney, é moti
vo suficiente para tornar 
nula a incorporação, ou pe
lo menos tornar inelegíveis 
os pepistas que se passa
rem para o PMDB. 

Para o presidente do 
PDS, a resposta do TSE à 
consulta dos Senadores 
Afonso Camargo (PP-PR) 
e Itamar Franco (PMDB-
MG) não garante a elegibi-
lidade dos filiados ao PP 
que ingressarem no 
PMDB. Estes, na sua opi
nião, estarão sujeitos a no
va contagem de prazos, 
pois passarão a integrar 
um novo Partido a partir 
do momento em que se for
malizar a incorporação. 

RADICALIZAÇÃO 

Frisando que acompa
nha com bastante atenção 
os movimentos do Depu
tado Magalhães Pinto, que 
busca o reatamento do 
diálogo das Oposições com 
o Governo, José Sarney 
apelou aos oposicionistas 
para que adotem um dis
curso menos radical. 

Embora vários pedessis-
tas venham falando com 
insistência na possibilida
de de aprovação da emen
da que institui o distritáo 
— eleição majoritária de 
deputados — e da que ele
va para 500 o número de 
deputados, o presidente do 
PDS disse que não podia 
manifestar-se por causa do 
cargo que ocupa na hierar
quia do Partido. 
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