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Sarney: projeto de abertura política não é prejudicado 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O 

presidente da Arena, Senador 
José Sarney, disse ontem que 
a intervenção nos sindicatos 
do ABCD paulista "de nenhu
ma maneira prejudica a aber. 
tura política, uma vez que a 
disposição do Governo é a de 
cumprir a Lei, sem arbitrarie
dades e sem violências, e ze
lando pelo equilíbrio social e 
pela ordem pública." 

Perguntado se havia possi
bilidade de ser decretado o es
tado de emergência no Pais, 
devido à greve, Sarney afir
mou: 

— Acho que não há nenhuma 
perspectiva de decretação do 
estado de emergência, uma 
vez que o Governo adotou me
dida legal, prevista na Conso
lidação das Leis do Trabalho, 
que se destina a fazer cumprir 
decisão do Poder Judiciário. 
Não se trata, portanto, de ne
nhuma medida de exceção, e 
esses casos só se aplicam em 

grave situação da ordem pú
blica ou na hipótese de haver 
dificuldades de funcionamen
to dos Poderes da República. 

José Sarney lembrou que a 
intervenção é medida prevista 
na CLT, "não se constituindo 
nenhuma inovação". Segundo 
ele, "o Governo tentou, por to
dos os meios, evitar a inter
venção, mas seus "passos fo
ram contidos pela intransigên
cia de alguns, uma vez que 
mais de 30 sindicatos paulistas 
já haviam aceito as negocia
ções entre os patrões e empre
gados." 

SEM RISCO 

O líder do Governo na Câ
mara, Deputado Nelson Mar-
chezan, também em entrevis
ta, disse que não acreditava 
que o episódio de São Paulo 
ponha em risco nenhum dos 
objetivos do Governo no cam
po do aperfeiçoamento demo
crático. "É evidente — afirma 

— que se o episódio não preju
dicou, também não foi ne
nhum daqueles que contri
buíram, ainda que possamos 
dizer que é um acidente de 
ofício, pois todos nós desejáva
mos o entendimento e não fal
tou tolerância e postura de en-
tendimento por parte do Go-
verno." 

— E se há alguém — acres
centou — que não pode ser 
condenado, nesse momento, é 
o Governo. Ao final, acho que 
o Governo se rendeu à Lei. De
sejamos o estado de direito e, 
se essa lei não é a mais perfei
ta, a solução será buscar o seu 
aperfeiçoamento e não prati
car a desobediência. 

— Acha possível o Governo 
decretar o estado de emergên
cia, se persistir a greve? — 
indagou-se. 

— Não acredito e não tenho 
nenhuma informação. Espero 
que a intervenção possa repor 
o clima de paz e permitir a 

continuidade dos objetivos de 
aperfeiçoar as instituições. 
CONTATOS 

Marchezan disse que ontem 
manteve contatos com o Palá
cio do Planalto — "não com o 
Presidente", explicou — com 
o Ministro da Justiça e, sobre
tudo, com o Ministro do Tra
balho. Ele telefonou para o 
líder do MDB, Deputado Frei
tas Nobre, que está em São 
Paulo, ao meio-dia e o líder 
oposicionista lhe disse que es
tava acompanhando os fatos 
de São Paulo, mas em contato 
permanente com Brasília. O 
Deputado Marchezan, antes 
do almoço, reuniu-se com al
guns vice-líderes, quando fi
cou decidido que eles toma
riam a iniciativa de levar o as
sunto ao plenário da Câmara, 
orientados para lamentar que 
"apesar da tolerância do Go
verno, não foi possível alcan
çar o entendimento entre pa
trões e empregados." 


