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que seja emissário de Figueiredo 
Brasília — O presidente do PDS, Se

nador 'José Sarney, disse ontem após o 
encontro com o presidente do PP, Sena
dor Tancredo Neves, que pretende procu
rar também o dirigente nacional do PT, 
Luia Inácio da Silva, pois seu objetivo é 
estender os contatos a todas as correntes 
da Oposição. Esclareceu que se apresen-

. ta para o diálogo com as correntes oposi
cionistas como presidente do Partido do 
Governo, não como emissário do Presi
dente Joáo Figueiredo. 

A reunião foi a portas fechadas, durou 
uma hora e, segundo declararam os Srs 
José 'Sarney e Tancredo Neves, náo se 
tratou' de temas concretos. Os dois diri
gente^ partidários disseram concordar 
em que é necessário estabelecer canais 
de dfálogo entre os Partidos no âmbito 
do Coágresso, como forma de fortaleci-
mento^do Poder Legislativo e das insti
tuições democráticas. 

O Senador José Sarney disse que as 
lideranças de oposição com as quais con

versou até aqui — os Srs Ulysses Guima
rães, Magalhães Pinto e Tancredo Neves 
— concordam em que se faz necessário 
manter esse entendimento para afastar 
dificuldades que possam comprometer o 
processo de abertura democrática. 

"Não poderei ser acusado, mais tarde,' 
pelo pecado da omissão", disse o presi
dente do PDS, advertindo que "as gera
ções futuras não perdoariam as atuais 
lideranças políticas, se elas não assumi
rem uma posição consciente em relação 
aos problemas dos presente". 

O Senador Tancredo Neves afirmou 
que, no seu primeiro encontro com o 
Senador José Sarney não foram discuti
das questões concretas, tais como pror
rogação de mandatos e a devolução das 
prerrogativas do Congresso Nacional. 
Disse que ambos, debateram temas rela
cionados com a necessidade de uma ação 

> conjunta dos Partidos para o exame de 
questões do momento, sempre que isso 
se mostrar indispensável. 

O parlamentar mineiro considerou o 
encontro positivo, na medida em que ele 
e o dirigente do Partido do Governo 
concordaram em dois pontos: a necessi
dade de consolidar a abertura democráti
ca, e o repúdio a todas as formas de 
terrorismo. 

Segundo o Sr Tancredo Neves, inclui-
. se entre os pressupostos para o estabele
cimento de um entendimento suprapar
tidário a participação do povo no proces
so de tomada de decisões, através da 
livre manifestação em eleições pelo voto 
direto, secreto e universal. 

O Senador José Sarney acrescentou 
que não está empenhado "em nada se
creto, numa barganha ou na união nacio
nal", mas, apenas, em fazer com que os 
Partidos funcionem com eficiência. "A 
democracia" •— insistiu — "só pode exis
tir com os Partidos funcionando plena
mente. E o importante é a capacidade de 
negociar para transpor obstáculos e ven
cer dificuldades". 


