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PDS DEFINE ATU 

Sarney afirma que 
PDT-RJ não discrimina 
adversários políticos 

BRASILIA (0 GLOBO) - O 
Presidente do PDS, Senador Jo
sé Sarney, elogiou ontem o com
portamento do governador Leo
nel Brizola, afirmando que ao 
contrário dos demais governa
dores de oposição ele evita hosti
lizar o PDS em seu estado. 

— Isto — disse Sarney — deve ser lou
vado. Brizola tem adotado um comporta
mento diferente dos demais governadores 
de oposição. Não tem feito campanha de 
perseguição aos nossos companheiros. 

Sarney disse que não existe um acordo 
formal entre o PDS e o PDT no Rio de Ja
neiro e sim a disposição, da parte do PDS, 
de corresponder à atitude de Brizola — 
"uma política sem ressentimentos nem 
ações punitivas". 

— Pelo simples fato de sermos oposição 
no Rio de Janeiro, hão podemos adotar a 
conduta irracional que combatemos 
quando adotada contra nós em outros Es
tados. O que há no Rio é uma atitude que 
visa a corresponder o comportamento do 
Governador—disse Sarney. 

O Líder do Governo no Senado, Aloysio 
Chaves, disse que não vê no entendimento 
entre PDS e PDT uma indicação de que 
Brizola passaria a ser melhor aceito pelo 
governo. 

— O acordo está circunscrito ao Rio — 
disse — e parte de uma posição realista 
do PDS de que não há sentido em fazer 

oposição .sistemática quando estão em jo
gos interesses do Estado. 

BIAS FORTES 

Ao comentar em Belo Horizonte o acor
do firmado entre o PDS e o PDT no Rio, o 
Presidente do PDS em Minas, ex-
Deputado Bias Fortes, considerou legíti
ma a iniciativa e indispensável ao siste
ma pluripartidário. 

— Não há mal algum um acordo deste 
tipo. São concessões visando ao entendi
mento, um comportamento muito natu
ral. A iniciativa é conseqüência do pluri-
partidarismo e é um exercício democráti
co. Quem está contra é porque está acos
tumado com o bipartidarismo. 

NOVO ENCONTRO 

O Governador Leonel Brizola e o Presi
dente do PDS fluminense Moreira Fran
co, tiveram ontem novo encontro. 

Eles conversaram sobre a repercussão 
dos entendimentos entre o PDT e o PDS e 
sobre a visita do Presidente Figueiredo 
hoje ao Rio. 

SEM PROTOCOLO 

O Deputado federal Rubem Medina 
(PDS-RJ) disse ontem que é contra um 
protocolo entre o PDS e o PDT. Ele acha 
que, ao favorecer projetos de interesse 
popular, o PDS está "apenas cumprindo 
sua obrigação" e que, com um acordo 
político haveria uma "aliança dos opos
tos". 
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