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SARNEY 

BRASÍLIA 
(O GLOBO) 
— "E preci
so acabar, 
na politica 
brasileira, 
com a divi-
são i r re 
versível en
tre parti
dos, pois 
isso nSo é 

bom para o País" — declarou 
ontem o presidente do PDS, 
senador José Sarngx ao de-
fender 6 direitcTde seu partido 
se coligar com outras legen
das nas eleições de 1982. 

— Um país como o Brasil, 
de dimensões continentais, en
cerra em suas diversas re
giões peculiaridades politicas 
que devem ser expressas em 
entendimentos entre os parti
dos, de acordo com as realida
des regionais e programáti
cas, acrescentou. 

Sarney desmentiu, no entan
to, as declarações de dirigen
tes do PP, de que o partido do 
Governo já concluiu acordos 
nesse sentido com o PMDB, 
em vários Estados, entre eles 
o Rio de Janeiro, Minas Ge
rais e Rio Grande do Sul. 

— O PDS está aberto a coli
gações em todos os campos — 
explicou — mas ainda é muito 
cedo para se falar nisso agora. 
No momento, é prematuro 
qualquer acerto nesse sentido, 
tendo em vista que as eleições 

ainda estão distantes doi." 
anos. 

Ele assegurou que, na época 
eleitoral, o seu partido poderá 
fazer composições tanto em 
torno de pessoas quanto de 
programas. 

— E evidente que todos os 
compromissos do PDS objeti-
varão o fortalecimento das 
instituições. A realidade do 
pluripartidarismo é a possibi
lidade de entendimento entre 
os partidos, de acordo com 
seus interesses políticos e elei
torais. 

Sarney acompanhará hoje o 
ministro da Justiça, Ibrahim 
Abi-Ackel, na visita a Vitória, 
para contatos políticos visan
do ao fortalecimento do parti
do do Governo. 
SEM INTERESSE 

O líder em exercício do PP, 
deputado Walber Guimarães, 
disse ontem que o seu partido 
"não tem interesse em 
coligar-se com o PDS, a nio 
ser após a volta plena e total 
do estado de direito". Ao co
mentar as declarações do 
secretário-geral do PDS, de
putado Prisco Viana, de que o 
partido estaria aberto a coli-
g a ç õ e s , G u i m a r ã e s 
considerou-as "uma prova 
evidente de que o Governo re
conhece a fragilidade de sua 
representação parlamentar e 
receia uma derrota no próxi
mo pleito". 

Senador faz defesa 
da autoconvocação 

O presidente nacional do 
PDS, senador José Sarney, 
disse ontem que "não se pode 
compreender um Parlamento 
que não se autoconvoca", su
cedendo assim ao ministro da 
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
na defesa do restabelecimento 
dessa prerrogativa do Con
gresso Nacional. 

Ao comentar a posição do 
PDS sobre a matéria, disse 
Sarney: 

— A posição do partido é a 
do seu manifesto, que conside
ra o Legislativo acima de 
quaisquer outras instituições, 
porque decorre da vontade do 
povo. 

Sarney deverá retomar na 
próxima semana as conversa
ções com o ministro Abi-Ackel 
e com dirigentes partidários, 
em busca de um consenso pa
ra a aprovação da emenda das 
prerrogativas. Ele se reunirá, 
entre outros, com o presidente 
da Câmara, Flávio Marcilio, e 
com o deputado Célio Borja. 

PRESSÕES 

O líder em exercício do PP, 
deputado Walber Guimarães, 
atribuiu a " pressões do pró
prio PDS para o Legislativo 
recuperar suas prerrogati
vas" o fato de o ministro da 
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
manifestar disposição em re
conhecer ao Congresso Nacio
nal o direito de autoconvoca
ção. 

— Creio que a posição do 
Governo — argumentou — já é 
resultante de entendimentos, 
levando o Executivo a abrir 
um espaço maior para o Le
gislativo. 

Guimarães considera essa 
disposição do ministro "um 
recuo em função da necessida
de de angariar simpatias no 
partido do Governo", alegan
do ainda que o direito de o 
Congresso se autoconvocar "é 
uma prerrogativa tradicional] 
do Legislativo". _ 


