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Sarney adverte PDS para 
evitar choque com Governo 

BRASILIA (0 GLOBO) - 0 Pre
sidente do PDS, Senador José Sar
ney, advertiu ontem que seu parti
do não pode perder, quando reivin
dica participar do Governo através 
de cargos na Administração, a 
perspectiva de não entrar jamais 
em colisão com o Executivo, pois é 
seu suporte político. 

Na opinião de Sarney, a reaber
tura do Congresso, em agosto, não 
deverá reacender o debate suces
sório nem a movimentação dos 
presidenciáveis. Ele acrescentou 
que ninguém pode evitar que al
guns candidatos desenvolvam arti
culações pessoais, mas ressalvou 
que se trata de opções pessoais, 
não partidárias. 

Para Sarney, o assunto sucessão 
será efetivamente tratado apenas 
quando o Presidente Figueiredo 
reiniciar o processo de coordena
ção que lhe foi delegado pelo Dire
tório Nacional e, depois, por toda a 
bancada federal do PDS. 

TEMAS DOMINANTES 

A discussão dos problemas eco
nômicos e a ânsia de participação 
do PDS e do próprio Congresso de
verão ser os temas dominantes do 
próximo semestre legislativo, que 
se inicia terça-feira. A previsão é 
do Primeiro Vice-Presidente da 
Câmara, Paulino Cícero (PDS-
MG), que acredita ainda num re-
fluxo do debate sobre a sucessão 
presidencial, em função do agra
vamento da crise econômica. 

— O Congresso reflete as preocu

pações imediatas da sociedade, 
que neste momento está mais preo
cupada com o aqui e agora. O de
bate econômico deverá prevale
cer, juntamente com a ânsia de 
•participação despertada na última 
Convenção Nacional do PDS. 

Paulino Cícero considera ainda 
que, paralelamente, todo o Con
gresso estará inquieto para parti
cipar das decisões econômicas, es
pecificamente o PDS, para o qual o 
surgimento da chapa "Participa
ção" representou um "choque ge
nético", que o retirou de sua posi
ção passiva. 

SUCESSÃO 

A sucessão, segundo o Deputado, 
deverá continuar na pauta, mas 
sem a mesma predominância do 
primeiro semestre. Após os conta
tos com as bases, os parlamenta
res estarão mais do que nunca 
conscientes da gravidade da crise. 

Paulino Cícero afirmou ainda 
que Minas está empenhada em via
bilizar a candidatura de Aureliano 
Chaves à Presidência da Repúbli
ca, mas que, no momento em que 
ele exerce a Presidência, todas as 
iniciativas estão sustadas. 

O apoio do ex-Presidente Jânio 
Quadros, bem como do Governa
dor Tancredo Neves, à candidatu
ra do Vice-Presidente, é visto co
mo positivo pelo Deputado: 

— Tancredo Neves é um homem 
respeitado em todo o País e sua pa
lavra tem uma larga hoste de se
guidores. Sua posição fortalece o 

cabedal político de Aureliano. Jâ
nio Quadros também é uma força 
eleitoral respeitável, e seu apoio 
sempre somará força para qual
quer candidato. 
NEGOCIAÇÃO INTERNA 

O ex-Secretário-Geral do PDS, 
Deputado Prisco Viana, admitiu 
que a participação do partido nas 
decisões do Governo "está longe de 
ser ideal, embora tenha melhorado 
muito desde a época da Arena". 
Acrescentou que só "a partir da 
definição da sucessão presidencial 
haverá condições para se atingir 
uma participação efetiva". 

O candidato do PDS à sucessão 
do Presidente João Figueiredo, 
disse Prisco, "será fruto de uma 
negociação política interna, o que 
permitirá a eleição de um Presi
dente da República e a realização 
de um Governo com base em com
promissos políticos e partidários". 

Para o Deputado, "o País e o 
PDS estão ainda vivendo na transi
ção democrática". As eleições do 
ano passado, acrescentou, "foram 
um passo muito importante, mas 
não resolveram todos os proble
mas políticos". Falta resolver ain
da, principalmente, disse, "o pro
blema da constituição do poder". 

— A ambição do PDS, como todo 
partido político em um regime de
mocrático, é gerar e gerir o poder, 
e o grande momento de gerar o po
der acontecerá para o PDS, em ja
neiro de 1985, quando o partido ele 
gera o próximo Presidente da Re 
pública. 
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