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Sarney confirma 
integração entre 
PDS e Governo 

BRASILIA (O GLOBO) - O 
Presidente do PDS, Senador 
José Sarney, confirmou ontem 
que está em andamento a ela
boração de um projeto de inte
gração entre o PDS e o Gover
no, fortalecendo o partido, mas 
disse que ainda não está decidi
do se lhe será dado o nome de 
"Projeto mãos dadas", confor
me havia sido anunciado pelo 
Deputado Humberto Souto. 

— £ preciso intensificar uma 
ação de maior entrosamento 
entre o Governo e o partido. 
Este é um desejo não só do par
tido como também do Governo 
—disse. 

Sarney disse que falta criar 
"um mecanismo que possa efe
tivar essa nova etapa de rela
cionamento", mas informou 
que isto será feito assim que se 
encerrar a fase de renovação 
das direções partidárias, com 
a realização das convenções. 
ACORDO 

Para o Presidente do PDS, o 
fato de o Governo reconhecer a 
necessidade de maior integra
ção com o partido faz parte de 
"uma nova fase, mais avança
da, do projeto de abertura", 
caracterizada também pela 
conclusão do acordo com o 
PTB. a 

— Além de necessário para 
devolver ão Governo a maio
ria, o acordo abriu perspecti
vas de negociação importantes 

num regime democrático — 
concluiu. 
MARCHEZAN 

Em Porto Alegre, o Líder do 
Governo na Câmara, Deputado 
Nelson Marchezan, negou on
tem que o PDS esteja se sentin
do desprestigiado, em função 
do acordo com o PTB e tam
bém que haja problema na 
substituição do Decreto 2012! 

Sobre o projeto "mãos da
das", proposto pelo Presidente 
do PDS, Senador José Sarney, 
que deseja um maior entrosa
mento entre Governo e o parti
do, Marchezan esclareceu que 
não se trata de uma conseqüên
cia do acordo PDS-PTB, mas 
que "um entrosamento cada 
vez maior é uma aspiração de 
todos". 

— Não sei de nada além do 
que tem sido publicado — disse 
o Deputado Nelson Marchezan, 
respondendo a uma pergunta 
sobre as declarações feitas pe
lo Chefe do Gabinete Militar da 
Presidência, General Rubem 
Ludwig, de que o sucessor do 
Presidente Figueiredo poderá 
ser um nome novo, ainda não 
divulgado. No Aeroporto Salga
do Filho, ao desembarcar on
tem a tarde, Marchezan já afir
mara que não havia nada de 
novo sobre o processo sucessó
rio, além da busca do consenso 
no PDS, o que se constitui num 
grande objetivo. 
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