
JORNAL DO BRASIL POLÍTICA 

Sarney propõe pacto para 
— Agora, mais do que nunca, o PDS 

precisa encontrar o caminho da consolidação 
da sua unidade, afastando os riscos de dissi-, 
dência. Como presidente do PDS tentarei 
encaminhar compromissos sobre dois pontos 
essenciais: o primeiro é fechar o Partido na 
sustentação da realização de eleições indiretas 
em 85; o segundo é a. prévia e explícita 
aceitação por todos os candidatos do PDS à 
sucessão presidencial do resultado da Conven
ção Nacional — anuncia o Senador José Sar
ney, falando pelo telefone, de São Luís (MA), 
ao fixar a linha tática que vai adotar para 
absorver a decisão do Presidente João Figuei
redo, devolvendo ao PDS a coordenação de 
sua sucessão. 

Sarney estará de volta a Brasília dia 2 de 
janeiro — segunda-feira próxima — para ini
ciar os contatos no PDS e examinar quando 
poderá convocar a Comissão Executiva Nacio-

' nal para o exame oficial e a tomada de posição 
diante da decisão do Presidente Figueiredo, 
formalizada no seu pronunciamento de an
teontem. A intenção é reunir o Partido o mais 

"depressa possível, certamente que por toda a 
primeira quinzena de janeiro. Mas, pondera 
Sarney, reunir o Diretório Nacional em pleno 
recesso parlamentar é mais. difícil, não apenas 
porque ele se compõe de 12.1 membros, mas 
pelo embaraço a mais da exigência legal de 
convocação com oito dias de antecedência. 

Hora do PDS 
Cauteloso, pesando e medindo cada pala

vra ante a delicadeza evidente do momento, 
Sarney ressalva que. antes de mais nada, 
.precisa sentir onde está pisando. 

Vou procurar todos os presidenciáveis e 
colocar a questão com a maior clareza. Esta é 

hora de prestigiar o Partido, afastando os 
fantasmas de divisão interna através do mais 
democrático dos compromissos, que é o de 
travar a luta dentro da Convenção, desde que 
os derrotados apoiem o vitorioso. Quem ga
nhar na Convenção terá que ser o candidato da 
totalidade do Partido. Não pode ser o candida
to de uma ala, mas do PDS. 

Antes mesmo da reunião da Comissão 
Executiva Nacional do PDS e como um dado 
fundamental para a avaliação do Partido, 
Sarney pretende avistar-se com todos os presi
denciáveis. 

— E quando estenderá a conversa à Opo
sição? 

— Tenho que começar por botar a casa 
em ordem. Só depois terei as condições para 
procurar a Oposição. 

Da longa conversa de hora e meia com'o 
Presidente João Figueiredo, na última quinta-
feira, em Brasília, Sarney ficou com a impres
são de que a decisão de devolver ao PDS a 
coordenação da escolha do candidato foi a 
resultante de "um processo amadurecido" e 
não uma brusca reação emocional a algum fato 
que desagradasse o Presidente. Ao contrário, 
Figueiredo mostrou a Sarney o texto da men
sagem que leu em cadeia de rádio e televisão e 
pareceu preocupado em deixar claro que, ao 
devolver a delegação, não agravava o Partido. 

— Mesmo porque — acrescenta Sarney — 
nada poderá ser feito sem ele, sem a sua ajuda. 
O seu alheamento é impensável, não existe 
nem pode existir. Coordenar a sucessão sem a 
ajuda do Presidente Figueiredo é, rigorosa
mente, uma missão impossível. O Presidente 
jamais poderá ficar à margem dó processo de 
escolha e de eleição do sèu sucessor. 
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