
Sarney: Prudência, em 
vez de alardear vitória 

O Governo não se dispõe a 
fazer previsões políticas, a 
definir, por exemplo, se vai 
ou não apresentar um paco
te eleitoral até o final do 
ano, como suspeitam alguns 
líderes oposicionistas. 

No entender do senador 
José Sarney, esse suposto 
futuro pacote inviabilizou-se 
porque, se chegar a ser pro
posto, irá demandar, para 
ser aprovado uma negocia
ção de grande amplitude. 
Sem negociação, sem um 
entendimento pragmático 
com a Oposição, acredita o 
presidente do PDS, seria im
possível ampliar as atuais 
reformas. 

Constatando esse quadro, 
Sarney adota uma postura 
cuidadosa e inclusive não 
aceita a versão de que as de
cisões do Conselho Político 
representaram uma vitória 
pessoal sua ou uma vitória 
do PDS, apenas porque o 
presidente Figueiredo aca
tou as ponderações do parti
do pondo em dúvida a viabi
lidade de reformas amplas. 

* • * 
O ministro da Justiça teve 

ontem uma longa conversa 

JOSE SARNEY ABI-ACKEL 

telefônica com o senador 
Tancredo Neves. Foi a pri
meira tomada de impres
são, pelo Governo,, dos sen
timentos oposicionistas face 
ao anúncio das reformas. 

Com o telefonema, o mi
nistro - iniciava mais uma 
etapa do calendário de re
forma, a das conversações 
com os líderes oposicionis
tas sobre a tramitação e a 
votação das propostas do 
Governo. Tendo ouvido do 
presidente do PP as reações 
de seu segmento de oposi
ção, Abi-Ackel procurou 
desfazer a suspeita de que, 
até o final do ano, haveria 
um novo pacote eleitoral. 

Para argumentar em con
trário, o ministro relembra 
as fases percorridas até a 
tomada de decisão pelo Con
selho Político. Inicialmente, 
houve um debate interno, no 
PDS, sobre a conveniência 
ou não de serem suscitadas 
no âmbito partidário as pro
postas de reforma eleitoral. 
A grande maioria foi favorá
vel à iniciativa e, a partir 
daí, o PDS passou a levantar 
as opiniões de todos os seus 
quadros nacionais. 

Após a entrega do relató
rio do senador José Sarney 
ao presidente Figueiredo, 
recorda o ministro da Justi
ça que várias vezes o chefe 
do Governo e o ministro Gol-
bery a ele solicitaram que 
desse corpo à reforma, com 
base no estudo partidário. . 
Finalmente, na véspera da 
reunião do Conselho Políti
co, o presidente comunicou 
a Abi-Ackel o que havia fi
nalmente resolvido. 

Evocando tudo isso quer 
demonstrar o ministro da 
Justiça que, se tivesse havi
do, da parte do Governo, in
teresse em soluções ca-
suísticas, elas teriam surgi
do agora. 


