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Dinarte e Heitor cumprimentam-se no gabinete de Sarney 

H< eitor vai 
surge hipótese de apoio 
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Da sucursal d» 
BRASÍLIA 

O secretario particular do presiden
te da República, Heitor Ferreira de 
Aquino, esteve ontem no gabinete do 
presidente do PDS, senador José Sar
ney, num gesto considerado por parla
mentares governistas como de apoio ao 
dirigente partidário, diante das especu
lações de que ele seria substituído, nes
sas funções, pelo governador de Per
nambuco, Marco Maciel. Ao sair, Heitor 
Aquino negou-se a comentar as possibi
lidades de êxito do diálogo do governo 
com os partidos de oposição, dizendo 
apenas: "Quem vai falar é o presidente 
do partido". 

O secretário do presidente Figuei
redo, e vogal do Diretório nacional do 
PDS, também não quis confirmar se a 
sua visita tinha o objetivo de desfazer 
os desentendimentos do chamado gru
po palaciano com Samey. "Vogal nâo 
voga" — foram as suas palavras. 

Ho Congresso, acredita-se que o 
presidente do PDS contaria, no Palácio 
do Planalto, com as simpatias do presi
dente João Figueiredo e dos ministros 
Danilo Venturini e Octávio Medeiros, 
que valorizariam seu papel na defesa 
do processo político do governo. Quan
do de sua volta da Colômbia, na Base 
Aérea de Brasília, o presidente Figuei
redo fez questão de demonstrar publi
camente seu apreço por Sarney, que o 
acompanhou na viagem, afastando-se 
dos ministros para conversar com ele 
em particular. 

As divergências de Sarney com 
Golbery e Aquino datam da escolha do 
sucessor do ministro PetrOnio Portella, 
da Justiça, que recaiu sobre o então 
deputado Ibrahim Abl-Ackel. O parla
mentar mineiro havia criticado aspera
mente tanto Sarney quanto Prisco Via
na, seeretário-geral do PDS, pela sus
tentação da tese de que deveria ser 
criado apena3 um partido de apoio ao 
governo. 

' DÍÁLOGO SALUTAR" 
Samey, por seu lado, considerou o 

diálogo entre o governo e a oposição 
"salutar para a democracia brasileira". 
Na sua opinião, somente por meio de 
conversações e bom entendimento en
tre as lideranças políticas o País poderá 
ultrapassar este período de crise nos 
campos económico, social e político. 

Sarney acha que esse entendimen-
J to não se deve restringir a um ou dois , 
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partidos de oposição, mas abrangê-los a 
todos. Para ele, as conversações sobre 
as modificações a serem introduzidas 
na Lei dos Estrangeiros constituem um 
sintoma muito encorajador de que o 
diálogo, aberto e franco, entre governo 
e oposição, pode ser conseguido, para o 
atendimento dos melhores interesses 
do País. <? 

Até o final do mês, Sarney deverá 
entregar ao presidente da República o 
relatório de suas viagens a todos os 
Estados, para avaliar a situação eleito
ral do partido oficial. Até lá, visitará 
atada o Paraná, Mato Grosso do Sul, 

Torte, Alagoas, Ceará, 
Roraima e 

"CRISI SUPERÁVELM 

A situação do senador José Samey 
na presidência do PDS é bastante deli
cada, mas, até o momento, deve ser 
encarada como uma crise superável, 
segundo revelou, ontem, um parlamen
tar do PDS, lembrando, inclusive, que o 
governo ainda não tem substituto para 
o cargo. Um títogente do partido gover-
nista no Brasil, observou, ainda carece 
de condições para atitudes indepen
dentes e o Palácio do Planalto alinha 
entre suas palavras-chave a lealdade. E 
Samey é visto com desconfiança pelos 
que detêm o poder decisório no Pais, 
assegurou. 

Entre as críticas mais recentes a 
Sarney, segundo a fonte, estão sua 
omissão na campanha que levou Nel
son Marchezan à presidência da Câma
ra, os resultados considerados fracos de 
suas viagens — inoportunas porque 
realizadas durante essa mesma campa
nha — para avaliar as condições do 
PDS com vistas às eleições de 82, e, até, 
o manifesto desejo do senador de ocu
par, primeiro, o Ministério da Justiça, ©, .! 
depois, a presidência do Congresso Na
cional. E há ainda suas dificuldades de < 
relacionamento com o ministro 
Ibrahim Abi-Ackel. 

Sobre os boatos de sua saída do 
PDS, logo após o registro definitivo do 
partido na Justiça Eleitoral, o parla
mentar interpreta-os como uma "joga-
da pessoal" para se fortalecer no cargo, 
que poderia funcionar apenas a curto 
prazo. Finalmente, a fonte assegurou 
que o senador Samey foi para a direção 
da agremiação em caráter interino, 
"embora essa interinidade esteja que
rendo ganhar o caráter de perma
nência". 


