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f Sarney acha que não 
haverá radicalização 

BRASÍLIA (O GLOBO) 
— O presidente nacional da 
Arena, senador José Sar
ney, disse ontem que o pre
sidente João Baptista de 
Figueiredo "lamentou o 
recurso à intervenção nos 
sindicatos de metalúrgi
cos, e não compreendeu a 
intransigência demonstra
da no episódio, obrigando o 
Governo a assumir uma 
atitude desagradável". 

Para o presidente nacio
nal da Arena, o fato não 
compromete a abertura 
política, nem deve ser vis
to como uma tendência à 
radicalização: "O presi
dente começou com a mão 
estendida em conciliação, 
e é essa a orientação que 
temos dado e recebido" — 
afirmou o dirigentes are-
nista. 

Depois do encontro de 
uma hora que teve com o 
presidente da República, 
ontem, no Palácio do Pla
nalto, o senador que tratou 
com o chefe do Governo do 
problema das greves, mas 
explicou que não foi este o 
assunto que o levou à Pre
sidência: "Estes encontros 
— afirmou — serão quinze
nais e de rotina, e é por isso 
que estou aqui". 

Sarney negou que a in
tervenção seja uma de
monstração de força: 

— A orientação do Go
verno é a de não radicali
zar em nenhum setor. 
Achamos que o melhor ca-
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minho para a solução de to
dos os nossos problemas, 
quer de natureza política, 
quer de natureza económi
ca, é a negociação, a conci
liação, o entendimento" — 
afirmou. 

Sarney lamentou que 
não tenha sido possível um 
acordo, "pois a proposta 
dos empresários, de um 
aumento da ordem de 63 
por cento, foi aceita por 30 
sindicatos, o que prova que 
a proposta era viável". 

Para o presidente da 
Arena, fatos como o de São 
Paulo" são normais numa 
sociedade democrática, 
que é uma sociedade de 
conflitos, e por isso eles 
não comprometem o clima 
de abertura política. "E 
explicou: "A greve é um 
conflito industrial, e deve 

ser resolvido como tal. Os 
propósitos da abertura são 
muito mais importantes, 
mais altos, e não podem, 
absolutamente, ser detidos 
por problemas acidentais. 
A função do Governo é jus
tamente a de harmonizar 
os conflitos". 

— Quer dizer que a in
transigência partiu dos 
trabalhadores? — pergun
tou um repórter. 

— Não vamos detectar 
de quem partiu a instransi-
gência. Chegamos a uma 
situação de fato, na qual 
havia a decisão da Justiça, 
declarando a greve ilegal. 
Então, o governo entrou, e 
quando o Ministério do 
Trabalho propôs a medida 
de intervenção, foi para 
cumprir a decisão da justi
ça — concluiu Sarney. I 


