
a 

tenta enc< 
Brasília — O presidente do PDS, Senador 

José Sarney, tentará esta semana encontrar-se 
com o presidente do PDT, Sr Leonel Brizola, 

. para prosseguir seu diálogo com os Partidos da 
» Oposição, em busca do que chama um "espaço 
$f\ comum". O líder do PDT na Câmara, Deputado 
Zg Alceu Collares (RS) será intermediário do en-
^ 5 contro entre os dois dirigentes partidários. 
'É21 ° Senador José Sarney insiste em que não 
1 0 está em nenhuma missão em nome da "uniáo" 

nacional, tese rejeitada pela Oposição, que só 
O admite apoiar o Governo, por enquanto, na luta 

contra os atentados terroristas. "Iremos prosse
guir com os encontros até conseguir a normali
dade. Eu não quero a união, mas apenas uma 

fir troca de ideias permanente, para que possa-
^ mos, todos, vencer as dificuldades do país", diz 
tóS o presidente do PDS. 

O Lula 

O fato de o PT ter uma liderança rotativa na 
Câmara levou o Senador José Sarney a procu
rar o ex-Presidente da Câmara, Deputado Célio 
Borja, que ficou encarregado de acertar junto 
com os petistas o local, dia, hora e interlocutor 
do encontro, que poderá ser o metalúrgico Luiz 
Inácio da Silva. 

— Precisamos acabar é com esse tipo de 
preconceito em que vivemos há muito tempo 

ntro com Brizola 
dentro da política brasileira. Sair deste tipo de 
convivência fechada. A reação tem sido boa. 
Não vamos esperar milagres, nem que aconte
çam coisas extraordinárias. Mas vamos conti
nuar. 

O Senador José Sarney é inteiramente favo
rável à posição de alguns setores de seu Partido 
— como os Deputados Carlos Alberto Chiarelli 
(RS) e Paulo Lustosa (CE)—de que a proposta 
de emenda restauradora das prerrogativas do 
Parlamento seja previamente submetida à ban
cada do PDS, que, deve ser exclusivamente 
convocada para esse fim, tal como aconteceu 
com emenda da prorrogação dos mandatos 
municipais. 

"O Governo — disse ele — deve submeter as 
matérias a exame de sua bancada, para que se 
possa criar uma solidariedade interna volun
tária". 

O presidente do PDS, disse que concorda 
com a opinião do Ministro da Justiça, Sr 
Ibrahim Abi-Ackel, de que a emenda das prer
rogativas ê assunto que deve ser negociado. 
Lembra inclusive que a proposta de emenda foi 
elaborada por uma comissão suprapartidária. 

— As prerrogativas do Congresso são uma 
frase do nosso programa. Decorrem da sobera
nia do povo. Não há democracia forte sem 
legislativo forte — afirmou ele. 

^ 


