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Sa«iey^afirma ao PFL que não deseja novo partido 
BRASILIA — O Presidente José 

Sarney assegurou aos dirigentes do 
PFL, com quem almoçou ontem, 
que não apoiará a criação de outro 
partido de sustentação do Governo. 
Segundo o Presidente do PFL, Sena
dor Jorge Bornhausen, se vier a sur
gir, esse partido não será admitido a 
participar da Aliança Democrática. 

A necessidade de fortalecimento 
do PFL e da Aliança foi o ponto prin
cipal das declarações do Presidente, 
de acordo com o relato de Bornhau
sen. Ele salientou que Sarney deixou 
claro que tendo sido o PFL um ins
trumento indispensável de sua vitó
ria com Tancredo Neves, tem inte
resse no seu fortalecimento e não 
quer uma nova legenda. 

Bornhausen disse que o PFL não 

fez reivindicações específicas sobre 
participação no Ministério, porque 
isso depende ainda do conhecimento 
da dimensão da reforma que será 
feita, ou seja, do número de Minis
tros que serão substituídos. Mas 
afirmou, que a Frente Liberal deve
rá aumentar o número de vagas — 
quatro — de que dispõe no atual Mi
nistério. 

O Senador não acredita que o fra
co desempenho do Partido nas elei
ções para Prefeito — não elegeu ne
nhum candidato próprio — prejudi
que as reivindicações quanto ao Mi
nistério. Ele disse que a análise do 
PFL indica grandes vitórias nas 
eleições do ano que vem, prevendo 
mesmo que a agremiação fará todos 
os Governadores do Nordeste e tam

bém elegerá Olavo Setúbal em São 
Paulo. 

Bornhausen afirmou que a aliança 
entre PMDB e/JPFL nas próximas 
eleições é uma qjüestão de bom senso 
e previu para d* próximos dias um 
encontro seu cfto Ulysses Guima
rães para anffisé dos resultados 
eleitorais e diMiissão do fortaleci
mento da coligarão. 

Participaram^do almoço, no sítio 
da família Sarney em São José do 
Pericumã, o ^residente, Dona 
Marly e o genro, Jorge Murad, Bor
nhausen, os Ministros Aureliano 
Chaves, Marco Maciel e Olavo Setú
bal, os Líderes do PFL Carlos Chia-
relli e José Lourenço e os Deputados 
Jayme Santana (MA) e Lúcio Alcân
tara (CE). 

Governadores lembram desequilíbrio de forças 
NATAL — O Governador José 

Agripino Mala disse ontem que o 
Presidente José Sarney ouviu "colo
cações sinceras e honestas" dos Go
vernadores do Nordeste, na última 
sexta-feira em Recife, e certamente 
irá fazer suas avaliações para não 
permitir que na região haja dese
quilíbrio de forças entre o PMDB e o 
PFL. 

— Eu disse ao Presidente — con
tou Agripino — que ele é o traço de 
união da Aliança Democrática. Más 
é preciso que uma dessas forças não 
queira suplantar a outra, até com 

gestos de hospitalidade, como está 
acontecendo no Rio Grande do Nor
te. Aproveitei a oportunidade para 
manifestar-lhe a nossa solidarieda
de; e espero que ele tire as conclu
sões que julgar convenientes para o 
seu Governo e para o País. 

As queixas do Governador José 
Agripino são contra o Ministro da 
Administração, Aluízio Alves, que 
comanda o PMDB no Rio Grande do 
Norte. Ele se sente hostilizado pelo 
Ministro e por essa razão concordou 
com a idéia de reunir os Governado
res com o Presidente, a fim de que 

Sarney fosse informado da situação. 

Um outro ponto que Agripino fez 
questão de salientar, como uma das 
coisas mais positivas que acontece
ram no encontro: a solidariedade 
recíproca entre todos os Governado
res, que apesar de não mais perten
cerem a um mesmo partido, como 
pertenciam na época em que ajuda
ram na eleição de Tancredo Neves, 
continuam unidos em defesa dos in
teresses da região e da preservação 
da Aliança Democrática. "Esse, pa
ra mim, foi o fato mais importante 
da reunião" —- obsersou ele. 


