
f**1 Sarney aponta contradições 
na posição de Miguel Àrraes D 

BRASÍLIA (O GLOBO) — O presi-
dente do PDS, senador José Sarney, 

4««disse ontem que se presta a interpre-
& Otações contraditórias a posição do cx-
Qp\governador Miguel Arraes contra o 

diálogo com o Governo, exceto sobre 
J^iatos concretos, aprovada na última 
™ ^reunião da Executiva do PMDB. 
(* «f _ A interpretação do documento é 
^ Ç contraditória, mesmo em relação ao 

PMDB, uma vez que o próprio presi-
€» I dente do partido, Ulysses Guimarães, 
4$ disse que a resolução do diretório não 

encerra a faixa de diálogo que pode 
ser exercida pela agremiação. 

Sarney viu na posição de Arraes 
"coerência com seu passado político, 
e a manutenção de posições com as 
quais não concordamos, mas que de
vemos respeitar". 

O presidente do PDS defendeu nova
mente a necessidade do diálogo entre 
Governo e Oposição como essencial ao 

I exercício da democracia. 

/ * " « - - * • • . . • ••'". * ~ 

— Uma vez que excluímos um cli
ma de convivência e diálogo do pro
cesso democrático, ele passa a ser um 
jogo de inimizades, um silencioso mo
nólogo. 

CANTÍDIO 

— Arraes discorda concordando, 
pois é isso que tem sido feito — disse o 
líder do governo na Câmara, Cantídio 
Sampaio, sobre a exigência de que o 
diálogo se faça sobre fatos concretos. 
Cantídio deu como exemplo os enten
dimentos sobre o Estatuto dos Estran
geiros, que se faz sobre os aspectos po
lémicos de um tema específico. 

— Sob esse aspecto — continuou o 
líder — o ex-govemador está endos
sando o que tem sido feito até agora. 
Naturalmente ele está pregando para 
o futuro, para que o. diálogo se faça 
sempre em torno de assuntos concre
tos, e a partir de um mínimo de deno
minadores comuns. 


