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Sarney: Prorrogação 
BRASILIA (0 GLOBO) — O presidente 

do PDS, senador José Sarney, afastou on
tem, com veemência, a possibilidade de 
prorrogação dos mandatos parlamenta
res, qúe preocupa setores oposicionistas, 
e garantiu que o objetivo de seu partido 
está resumido na frase do presidente Fi
gueiredo: "Vamos às eleições". 

— Não há sentido — disse o senador — 
falar-se em prorrogação de mandatos. 
Este é um tema que já morreu e não pode, 
de maneira nenhuma, ser levado a sério. 
A partir dessa constatação, entedemos 
que a oposição não deve levantar teses 
pessimistas que levem a desconfianças 
quanto ao projeto democrático do País. 

O presidente do PDS disse que seu par 
tido não tcrr.e as eleições e manifestou 
sua confiança numa vitória em 82, "por
que a nação apoia o presidente Figueire
do pelo esforço que vem fazendo para 
vencer as dificuldades geradas pela crise 
econômica". 

O senador Sarney não acredita, tam 
bém, que as dificuldades econômicas en 
frentadas pelo País determinem, neces 
sariamente, uma derrota eleitoral do par 
tido do Governo..Na sua opinião, a popula 
ção entende que a crise é internacional^ 
deverá ter uma reaçâoinvef sa. Isto é, as 
dificuldades econômicas poderão provo
car um sentimento de coesão no eleitora-
do em torno do Governo. 

U^ 

— Buscamos — disse — solução para a 
crise institucional em que vivíamos. A 
ela, sobrepôs-se uma crise econômica ge
rada pela elevação dos preços do petró
leo. As dificuldades, entretanto, nãõ são 
provocadas pelo Governo que, ao contrá
rio, procura enfrentá-las. 

Para minorar os efeitos da situação 
econômica no resultado das eleições, o 
presidente do PDS disse que o partido de
verá evidenciar, na campanha, a origem 
das dificuldades que enfrenta a economia 
brasileira, de forma a propiciar uma rea
ção racional e não emocional do eleitora
do. 

José Sarney considerou "muito Impor-
tante" a vitória de PDS nas eleições de 82, 
"porque isso ajudará o presidente Figuei
redo a superar a crise econômica". 

Com relação ã tomada de decisões con
sideradas impopulares, que desgostam 
setores do partido, o presidente do PDS 
explicou que o Governo é obrigado a ado
tar medidas de interesse da Nação e, por 
isso, não deve se preocupar com as reper
cussões eleitorais. As soluções simples 
mas inviáveis, segundo ele, não passam 
de pura demagogia. 

Finalmente, o senador Sarney garantiu 
que a vitória das^oposições em alguns Es
tados em nada afetará o processo de rede-
mocratização do País, uma vez que a al
ternância no poder é um princípio básico 
em regimes democráticos. 

e mandatos nãoé um 

tema sério 


