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SUDESTE

NORDESTE

Fonl" LPMIMSC - Presicf6ncia doRep6blica

Nome

A16rcia Dias
Alailio Bezerra
Amllcar Moreira
Arnalda Martini
Arnalda Moraes
Aldr6boI Benles
Allis Canula
;'ureoMello
Benediclo Monleiro
Carlos Vinogre
Chagol Duarte
DloniliaHage
Eralda Trindade
hla Ferreiro
Fernando Velasco
Francisco DI6genes
Gabriel Guerreiro
Geovoni Borges
GenonPeres
Jo"Dulra
JOltGuedes
JostViana
leopoldoPeres
Marlol6cia
M6rloMaia
Mozarlldo Cavolcanti
Nabor J6nior
Narciso Mendes
NeyMaranhao
OdacirSoores
OlmirLlma
OllomarPinlo
Paulo Roberto
Ronalda Aragao
Rubem Branquinho

,~ame

AbigailFellosa
Adval Gomes
Atcio de Borba
;'Ivaro Pacheco
Anl&nio Carlos Franco
Anl&nio Ferreiro
Anl&nio Gaspar
Anl&nlo Mariz
;'1110 lira
Benilo Gama
Bezerra deMelo
Bosco Fran~a

Carlos Benevides
Carrel Benevides
Celso Dourado
"sor Cals Nelo
CosIo Ferreiro
Divaldo Suruagy

Nome

Cincoanos
Qualraanos
Naosobe (-)

Cinco anos
Qualroanos
Naosabe

A'clo Cunha Neves
Alii Domingos
Alonso Arinos
Agrlplno deOliveiralimo
AlrtanSandoval
AllredaCompos
AloisioVasconcelos
Aloysia Teixeira
Anlanlo Salim Curiall
Arnalda Faria deS6
Arnalda Fioravanle
AroldadeOliveira
Bonl16cia deAndrada
Bosco Amoral
Brandaa Monleiro
Caio Pompeu deToledo
Carlos AlbertoCa6
Carlos Mosconl
"lio deCaslro
"sarMaia
Chico Humberla
Chrlslavam Chlaradia
Dosa Caimbra
Denlsar Arneiro
Dorelo Campanari
Ed'sloFrias
Edmilson Valenlim
Eduardo Jorge
F6blo Raunheilli
Farabullni Junior
Fausla Rocha
Feres Nader
FI6vla Palmier doVeiga
Flareslan Fernandes
Francisco Rossi
Gerson Camala
Gumerclnda Milhomem
Guslavo deFaria
H"io Manhaes
H"lo Rosos
HII6rlo Broun
Homero Sanlos
IrmaPassonI
Israel Pinheiro Fllho
JamllHaddad
Jayme Paliarin
Jaaa Paulo Pires Vasconcelos
Joao Resek
Jorgelelte
JostCamargo
JostCarlos Coullnho
JostCarlos Grecco
Jo" doConcei~ao

JostEgreja
Jo" Elias Murad
Ja"Genalna
Ja" luiz deS6
JostMoriaEymael
JostMauricio
JostUllsses deOliveira
Juarez Anlunes
LaelVarella
leopolda Bessone
lezioSalhler
luiz Gushlken
M6rcio Braga
M6rloAssad
M6rloOliveira
Mauricio Compos
Moura Compos
MelloReis
MeloFreire
Michel Temer
Millonlimo
NeilanAguiar
Nelson Sabra
Nelson Seixas
NoeldeCarvalho
Olmar lellao
Paulo Ramos
PedroCealin
Plmenla doVeiga
PllnioArrudaSampala
Raul Beltm
Ricardo Izar
Roberto Branl
Roberto Rollemberg
Roblon Morinho
Ronalda Carvalho
Ronalda Cezar Coelho
Ronan TIlo
Ronaro Corr6a
ROla ProIa
Samir Achaa
Sandra Cavalcanll
StrgioWerneck
Salero Cunha
Theodora Mendes
VirgilioGalassi
VltorBuaiz
Wladlmir Palmeira

AnlerodeBorras
Anl&nio deJesus
Auguslo Carvalho
~lioBraz

GandiJamll
Geraldo Compos
JaaoNalal
Jonas Pinheiro
Jost Elias
levy Dias
louremberg Nunes Rocha
luiz Sayer
MoguilO Vilela
M6rcia Kubilscheck
Mauricio Corr6a
Moura Borges
NionAlbernaz
Osvoldo Sabrinho
Pedro Canedo
Percival Muniz
PllnioMartins
Pompeu deSauso

!- ...L-__--J'--_...--, Rachid Saldanha Deni

Roberto Boleslra
I---~--------,-----,r----I Rodrigues Palma

Rubem Figueira
1- +-__.....,1-_--\ Sigmaringo Seixas

Tolles Fonloura
Ubiralan Spinelli
ValmirCampello
VollerPereira
Cinco anos
Qualraanos
Naasabe

proposta nao
mudanca mi·
observou 0 go.

PACTO SOCIAL - 0 minis·
tro Paulo Brossard. da Justic;a.
admitiu ontem em Porto Ale·
gre que a presidente Jos' Sar
ney. se confirm ados as cinco
anos e respaldado pela nova
Constituic;Oo. vai tentar um
novo pacta social.

voto nos quatro anos; e 50
manifestaram·se indecisos
(nao sabem) ou simples
mente negaram-se a res·
ponder.

Dentro de criterios
padrao para pesquisa so·
bre intencao de voto, ainda
que em um universo restri·
to, 0 levantamento da
LPM/MSC reduz em muito
as margens de erro
possivel ao abranger a
maioria (54%) dos que yo·
tam. Mas, como todas as
sondagens do genero, rene·
te um momento especifico,
e, por isso, na c6pia envia·
da ao presidente da Repu·
blica foi incluido urn lem·
brete: "Alertamos 0 leitor
que, apesar de todos os nos·
sos procedimentos para
evitar informacoes erra·
das, algumas vezes 0 res
pondente pode alterar, por
motivos que desconhece·
mos, a sua resposta".

A tendencia pelos cinco
anos e, portanto, manifes·
tada de forma cristalina. 0
presidente, ontem, contava
320votos, entre os 559cons·
tituintes.

ria ao governo Sarney, pois
tem tido uma relacio mui
to dificil e um desempenho
dificultado por posicoes do
governo federal.

Gilberto Gil, candidato a
Prefeitura de Salvador, de·
fendeu tambem as eleicoes
municipais ainda neste
ano, mas nao acredita que
venham a ser realizadas,
pois ha um quadro de difi
culdades crescentes. "Ao
mesmo tempo", continuou,
"ha compromissos profun·
dos da estrutura institucio
nal brasileira com 0 voto
popular que quer se mani·
festar, sem considerar a
questao do Mandato pro·
longado das cidades consi
deradas de seguranca na·
cional" .

anos para 0 Mandato do
presidente Sarney, a ser
efetuada nos mesmos ter
mos em que ocorreram as
votacoes das disposicoes
permanentes para a futura
Constituicao", disse ele.

Ao afirmar que durante 0
encontro com 0 presidente
Sarney nio foram aborda·
dos assuntos referentes a
formacao de um novo par·
tido, tendo em vista a divi
sao do PMDB, 0 governa·
dor de Goias disse que "a
luta e pela permanencia do
partido".

Na ocasiao, Santillo de·
fendeu a necessidade de
um governo suprapartida·
rio para dar continuidade a
transicio e chegar ao final
com eleiCao direta para
presidente da Republica.
"Esse program a .politico
devera ser confraternizado
com os program as econo·
micos, para dar mais tran.
qtiilidade e seguranca ao
Pais, acima dos partidos
politicos.

Esta
implica
nisteriar',
vernador.

par Jos' Casado
de Brasilia

A aposta do presidente
Jose Sarney na aprovaCao
de um periodo de cinco
anos para 0 seu mandato,
encerrando·se em 1~ de ja
neiro de 1990, baseia·se nao
apenas na intensidade da
ofens iva politic a produzida
pelo governo sobre a Cons·
tituinte, mas, sobretudo,
nos resultados apurados
pela Presidencia da Repu·
blica em sucessivas pesqui
sas de voto.

A mais recente delas,
produzida na semana pas·
sada pela empresa
LPM/MSC, de Sao Paulo
(veja tabela ao lado), ja foi
recebida pela assessoria do
presidente e comparada
com as realizadas pelo pr6·
prio governo na Constituin·
teo Seus resultados refor·
cam a crenca de Sarney na
vit6ria: dos 305 constituin
tes (54% do universo de 559
que exercem 0 Mandato)
consultados, na pesquisa,
150 declararam aberta·
mente que devem votar nos
cinco anos; 105 indicaram

Confianca na vitoria e
amparada por pesquisas

"A bane ada do PMDB no
Estado de GoiAs dara doze
votos a favor da aprovaCao
do Mandato de cinco anos
para 0 presidente Jose Sar·
ney, a ser votado nos pr6xi
mos dias pela Assembleia
Nacional Constituinte." A
informaCao, segundo a
EBN, foi dada ontem pelo
governador do Estado de
Goias, Henrique Santillo,
ap6s ser recebido em au·
diencia pelo presidente
Sarney, no Palacio do PIa·
nalto, onde tratou de assun·
tos administrativos de seu
estado.

Segundo Santillo, a posi·
Cio da bancada do PMDB,
de Goias em apoiar os cin
co anos de Mandato para 0
presidente Sarney e uma
decisao bastante antecipa
da, sendo que apenas um
voto sera favoravel aos
quatro anos de mandato
para 0 atual presidente da
Republica.

Para 0 governador, avo·
tacao do Mandato do presi·
dente Sarney sera tranqui·
lao "Acho que ha uma ten
dencia majoritaria franca
na Constituinte pelos cinco

o secretario da Cultura
do Municipio de Salvador
(BA), Gilberto Gil, disse
ontem ser a favor dos cinco
anos de Mandato para 0
presidente da Republica,
pois e 0 caminho menos tu
multuado, sendo uma ques·
tao de sensatez e pondera·
Cao. "No entanto, isso nao
quer dizer, necessariamen·
te, apoio direto ao governo
atual e sua forma de de·
sempenho", observou.

Segundo a EBN, Gil, que
esteve na capital paulista
em visita ao secretario de
Obras, Joao Oswaldo Lei
va, ressaltou que e preciso
se analisar a questao da
transiCao politic a e da im·
plantacao do projeto demo·
cratico no Brasil, antes de
defender um periodo de
quatro anos para presiden.
teo Gil afirmou nao acredi·
tar que sua relaCao com 0
governador da Bahia, Wal
dir Pires, seja prejudicada
por causa de sua posicao.

Na sua opiniao, Waldir
Pires tern todo 0 direito de
tomar uma posicao contra-

Santillo garante 12
votos ao governo

Gil ere que elei~s em
89 equestao de sensatez

par FI6vio Porcello
de PorIa Alegre

o inicio da votacao das
Disposicoes Transit6rias
do proieto constitucional,
na qual seradecidida a du
raCao do Mandato do presi
dente Jose Sarney, ainda
esta sem data definida.

Hoje sera votado 0
capitulo que trata dos
indios. Por ser resultado de
um acordo entre as lideran
cas, a sua apreciacao deve
ra ser breve. Assim, tecni
camente as Disposiefies
Transit6rias poderiam co
mecar a ser votadas ainda
hole. Contudo, quase nunca
os interesses tecnicos se so
brepoern aos politicos. Se
gundo dados do deputado
Daso Coimbra, membro do
"Centrao" e cincoanista, ja
estavam ontem em
Brasilia 280 deputados que
defendem um Mandato de
cinco anos para 0 presiden
te Sarney. Para hoie esta
yam sendo esperados cons
tituintes do Rio de Janeiro
e Mato Grosso do SuI que
nao puderam viajar ap6s 0
feriado devido ao mau tem·

Vitoria dos 5
anos ecerta,
diz Cardoso

o governador Newton
Cardoso, de Minas Gerais,
afirmou ontem que nio tem
"mais duvidas" sobre a
questao da duraCao do
Mandato do presidente Jo
se Sarney, "que sera, real
mente, de cinco anos, por
decisao de expressiva
maioria dos parlamentares
constituintes". Conforme a
EBN, ele acrescentou que,
a partir desta realidade, "0
fundamental e que traba
Ihemos agora para criar
um novo Brasil, com a pu
Janca economica reclama
da por milhoes de brasilei
ros".

o governador mineiro
tambem comentou a ques
tao do movimento separa·
tista que pretende des
membrar 0 estado, atraves
da criaCao do Estado do
Triangulo, na regiao do
Triangulo Mineiro e Alto
Paranaiba. Disse que "as
tentativas seccionistas es
tao a cada dia mais fracas"
e que os adeptos da divisao
"nao conseguirao fazer
prevalecer os seus pontos
de vista". Para Newton
Cardoso, "e provavel que
sequer tenham condicoes
de obter quorum em plena·
rio".

Urna vigilia por
elei~s para
presidente em 88

Comecou as 18 horas de
ontem em Porto Alegre
uma vigilia pela aprovaCao
do mandato de quatro anos
para 0 presidente Jose Sar
ney e pela realizaCao de
eleicoes diretas para a Pre·
sidencia da Republica. A
vigilia, que e organizada
pelo movimento gaucho da
Constituinte e pela frente
popular form ada pelos par·
tidos de esquerda. E reali·
zada no plenario da Assem·
bleia Legislativa do Estado
e s6 deve terminar quando
o Mandato do presidente
estiver definido.

Na sessao plenaria de on·
tem da Assembleia Legis·
lativa houve manifestacoes
de deputados em favor da
interrupcao total dos traba
Ihos legislativos durante a
realizaCao da vigilia. Mas
acabou prevalecendo a
ideia de realizar as sessoes
normais (entre 14 e 18 ho
ras), permitindo a ocupa·
Cao do plenario pelos parti·
cipantes da vigilia no res
tante do dia. "Prevaleceu 0
bom·senso", disse 0 presi·
dente em exercicio da As·
sembleia Legislativa gau·
cha, Nestor Fips Schneider
(PFL). "Com isto vao pros·
seguir os trabalhos legisla
tivos, as votacoes de todo 0
dia, e, paralelo a isto, os de·
putados ap6iam 0 ato pelas
eleicoes diretas neste ano.
Os trabalhos legislativos
nao sao prejudicados e de
putados acompanham a
vontade dos brasileiros que
querem logo votar para
presidente.' ,

Na Camara Municipal de
Porto Alegre, que tambem
ap6ia a vigilia, 0 comporta·
mento sera identico. 0 pre
sidente, vereador Geraldo
Brochadoda Rocha (PDT),
explicou que as sessoes se
rao normais mas 'certa
mente' prevalecerao nes
tes dias discursos e pronun·
ciamentos sobre 0 princi.
pal tema politico do mo
mento: a duraCao do man
dato do presidente Sarney.
"Na vigilia que se esta rea·
lizando na Assembleia Le
gislativa gaucha durante
toda noite ha hora de chi·
marrao, discursos e apre·
sentacao de grupos musi·
cais. Hoje sera instalada
uma urna para a realiza·
Cao de plebiscito sobre 0
tempo de mandato do pre
sidente.

Advogados do Brasil
(OAB), no cicIo de debates
"E agora, Brasil?", ele co
mentou que os militares,
que ap6iam os cinco anos,
"nao deveriam opinar".
Explicou: "Quanto menos
opinarem como corpora·
cao, melhor para a demo·
cracia". Fernando Henri·
que Cardoso tambem se
manifestou contrariamen·
te a prorrogaCao dos atuais
mandatos municipais: "Se·
ria muita sem
vergonhice" .

o lider do PMDB no Se·
nado disse tambem que, se
deixar 0 partido realmente,
conversara antes com os
outros senadores do parti·
do. De acordo com ele, 0
novo partido, que ja come·
ca a ser arquitetado pela
dissidencia pemedebista,
s6 se concretizara depois
de definicoes como a do
Mandato de Sarney.

Esse novo partido, que
podera ser criado a partir
de uma reuniao marcada
para 0 final de junho, deve
ra ter candidato a prefeitu
ra de Sao Paulo, segundo 0
senador. Entre os nomes
provaveis, estao de acordo
com 0 pr6prio Fernando
Henrique, 0 ex·governador
paulista Franco Montoro, 0
deputado federal Jose Ser
ra (PMDB-SP), 0 ministro
do Trabalho, Almir Pazzia·
notto, 0 ex·ministro da Fa
zenda, Dilson Funaro, e 0
ex·ministro do Planeja
mento, Joao Say ad - todos
ainda no PMDB.

bros da cia sse media. Mas
este e um Pais pobre e isto
tem que mudar", assegura
o presidente.

o presidente entende que
chegamos a um ponto em
que 0 "Estado nao tem con
dicoes de arcar sequer com
os services que deve pres
tar. 0 nosso deficit publico
e este. E esta a estrutura
do nosso deficit publico, e
nao poderemos sair dele se
nio resolvermos 0 nosso
problema fiscal. N6s nao
teremos poupanca estran
geira para financia-lo e
nem poupanca interna. Por
isso precisamos mudar 10'
go", afirma.

TRANSPORTES
A falta de dinheiro pode

faze·lo abrir mao do sonho
de construir, por exemplo,
a ferrovia Norte-Sul?

"Nao ha sonho, nao. A
ferrovia Norte-Sul foi mui
to mal vendida, porque foi
entendida como um gesto
provinciano, uma vaidade
pessoal. Temos urn cerrado
fantastico, com 6tima topo·
grafia e excelente regime
de chuvas, esperando in·
vestimentos. Os produtos
agricolas que se vendem
mais hoje, no mundo, sao
milho, soja, arroz e trigo e
temos este cerrado imenso,
esperando apenas 0 trans
porte", afirma 0 presiden
teo

Ele lembra que 0 Brasil
tem menos estradas de fer·
ro que a Argentina e asse·
gura que as ferrovias, um
habito abandonado ha de
cadas, esta ressurgindo e
afirma que a Belem·
Brasilia, cuja carga e, ho·
je, de 9 mil toneladas, "nao
agllenta mais". "0 nosso
sistema rodoviario e de
mais de 20anos atras. Ele
ja foi recapeado varias ve·
zes e 0 material rodante es·
ta cada dia mais deteriora·
do. Isto precisa mudar",
diz 0 presidente.

Ele entende que a ferro·
via Norte·Sul "e a salva
Cao" porque ela coloca a
disposicio do Pais, imedia·
tamente, um enorme volu·
me de riquezas, mao·de·
obra, a fixacio do homem
no interior, 0 aumento da
producio agricola e alivia
as rodovias brasileiras.

"A produCao de graos e
atualmente antieconomica
porque nenhum produto
agricola agtienta mais do
que 500ou 600km de cami·
nhao. A soja aguenta de 400
a 500km porque, no Brasil,
o Estado da subsidio", afir.
ma.

Antes de deixar 0 gover·
no - em marco de 90, se a
Constituinte Ihe der cinco
anos de Mandato - 0 presi
dente pretende deixar, "pe
10 menos no papel, 0 plano
do transporte intermodal
- que integra os sistemas
rodoviario, ferroviario e
aeroviario no Pais". "N6s
temos de estudar os poucos
recursos que tern os, estu-.
dar os pontos de estrangu
lamento e evitar 0 pior",
planeja.

E explica: "N6s temos
tres pontos de estrangula·
mento no Brasil. Hoje, es·
tio localizados nos trans
portes, energia e na side
rurgia. Na energia, temos
um encontro marcado com
o racionamento em 1992,
porque nao temos hidrele·
tricas e nao temos dinheiro
para investir. E 0 nosso sis·
tema de transporte brasi.
leiro esta atrasado pelo
menos 30 anos. E ai que 0
governo vai gastar racio
nalmente os parcos recur·
sos de que dispoe".

Para senador, 4 anos
manterao PMDBunido

par Ricardo Balthazar
de Sao Paulo

o senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDB·
SP) admitiu ontem que, se
for aprovado na Assem·
bleia Nacional Constituinte
um Mandato de quatro
anos para 0 presidente Jose
Sarney, os descontentes do
partido que peIisam em
sair e formar uma nova Ie
genda - entre os quais ele
se encontra - poderao reo
ver essa-decisao. Ele reco
nhece, no entanto, que sao
maiores as chances de vit6
ria dos cinco anos de man·
dato.

"Continuamos tentando
tudo contra os cinco anos",
disse. "Depois da votacio e
que as coisas vao clarear.
A maquina do poder esta
toda ajustada para isso e a
probalidade e dos cinco
anos mesmo. Mas tudo po·
de ocorrer. Quem imaginou
que a transicio iria tao lon
ge, ou que tabelariam os ju
ros a 12%?" Para ele, elei
coes presidenciais neste
ano sao necessarias para a
"institucionalizacao politi
ca da democracia". "Nos
sa transicio gorou", disse.

Na hip6tese de ser apro
vado nos pr6ximos dias urn
Mandato de quatro anos, is
so significaria uma "mu
danca de rumos" do
PMDB, segundo 0 senador.
"E, ai, n6s tambem to·
mariamos outro rumo",
acrescentou. Antes da pa
lestra que fez ontem na sec
Cao paulista da Ordem dos

par MoriOngela Hamu
de Brasilia

(Cantinuac;Oa da 10 p6gina)
consenso, suprapartida
ria", responde 0 presiden
teo "Nao sei se tudo isso e
possivel, e exequtvel, Es
tou dizendo apenas 0 que
seria bom, mas tenho mui
tas duvldas. Eu tentei 0
pacto politico varias vezes
e nao consegui. Se nao ti
vessemos tido eleieoes to
dos esses anos, teriamos
conseguido fazer um pacto
politico como a Espanha,
Portugal", expltca 0 presi
dente.

Pessimista? "Nao - res
ponde ele. Sou realista. As
eletcoes tornam os politicos
irracionais, porque eles s6
pensam nas eleicoes e nao
no pacto politico. Todos
pensam, antes, se votar
dessa maneira ou de outra
pode preiudicar 0 seu futu
ro politico ou a sua candi
datura".

CRISE
o presidente declarou·se

convencido de que "ja esta·
mos saindo da crise". "Os
dados mostram que a crise
brasileira ea crise do Esta
do. As estruturas economi.
cas estao ai integras, resis
tindo a tudo. 0 que ha e a
crise politica, a crise dos
partidos, a falta de recur·
sos humanos na area politi·
ca", assegura ele.

Ele garante que a inna
Cio, apesar de alta, nao e
alarmante, que as taxas de
desemprego continuam
caindo e que "os ganhos
reais nio cairam tanto". E
arrisca um palpite: "um
amigo que mora nos Esta·
dos Unidos e veio me visi·
-tar disse·me, ha alguns
dias, que na sua primeira
semana no Brasil imedia
tamente identificou 0 Pais
alegre que sempre conhe·
ceu. Na semana seguinte,
decidiu ler os jornais, entao
entrou na crise".

Entio a crise e imagina·
Cio dos jornais? "Nio. A
crise nio e culpa dos jor
nais, mas a funcio deles e
justamente esta: a de real
car a crise", responde
prontamente. E assegura:
"A verdade eque os nume
ros brasileiros nio sao ca·
tastr6ficos. 0 dado ruim,
pessimo mesmo, e 0 da in·
flacio. Mas ela nio esta ex·
plodindo, como previram
alguns", afirmou.

REFORMA FISCAL
opresident.e ressalta, en·

tretanto, que 0 Pais nao
tem dinheiro e que os gas·
tos precisam ser drastica·
mente reduzidos ou racio·
nalizados. "N6s nao temos
dinheiro aigum para gas·
tar. Chegou ao fim 0 mode·
10que recomendava tomar
recursos no exterior ao in·
yes de promover uma boa
reforma fiscal. Era muito
mais facil pegar dinheiro la
fora do que promover uma
reforma fiscal. Esta inicia·
tiva e, agora, inadiavel. Te
mos que fazer uma refor·
ma fiscal", revela 0 presi
dente.

E explica: "A deforma·
Cio do sistema fiscal brasi·
leiro faz com que os encar·
gos mais pesados recaiam
sobre a classe media. Isto
tem que mudar", promete
Sarney. "N6s temos que fa·
zer esta reforma, mas isto
nao quer dizer que havera
mais impostos. Significa,
apenas, que havera uma
melhor distribuicio dos trio
butos. Atualmente, carre
gamos muito nos impostos
diretos. Como temos uma
boa maquina para cobrar,
cai quase tudo sobre os om·

"0 mandate eu1t,1;a Votacao ainda sem dia para comecar
questao liquidada par Ana Cristina MagalhOes po, quando os aeroportos mente fundidos, observou 0la de Brasilia foram fechados. senador.

Se as liderancas do go- Essa negociacao seria
verno e do "Centrao" tive- feita sobre as propostas
rem a certeza de que sao passiveis de acordo, As de-
maioria hoie, e possivel mais, como Mandato e
que tentem colocar em vo- anistia dos militares, se-
tacao as Disposieoes Tran- riam decididas no voto.
sit6rias, cuia primeira vo- Outra questao que preo-
tacao seria a do substituti- cupa as liderancas e 0 fato
vo do "Centrao" que, se de que, se as disposieoes
aprovado, servira de base nio puderem comeear a
as votaeoes. ser votadas ainda nesta se-

o lider do PMDB na mana, ha 0 risco de serem
Constituinte, senador Ma· adiadas para a pr6xima
rio Covas, nao quis adian- quinta-tetra. Isso ocorreria
tar ontem se votara, ou porque de domingo a
nao, esse texto. Ate 0 final quarta-feira a noite 0 presi-
da semana, Covas afirma- dente Sarney estara em
va que seria dificil votar 0 Nova York, nos Estados
texto do "Centrao" que era Unidos. A votacao desse
omisso em relaeao ao man- titulo na ausencia do presi-
dato presidencial. Os parti- dente nao interessa a nin-
dos de esquerda ja anun- guem.
ciaram que votarao contra As Iiderancas gover-
o substitutivo do grupo con- nistas nao desejam que a
servador. decisio ocorra durante a

Porem , Covas nao des- viagem do presidente e os
cartou a possibilidade de partidos de esquerda e a li-
tentar negociar esse titulo, deranca do PMDB prefe-
a exemplo do que ja ocor- rem que a questao da anis-
reu com os demais. Ele tia seia decidida quando es-
lem brou que existem 460 tiver na presidencia da
destaques para os 63 arti- Constituinte 0 deputado
gos que compoem 0 titulo. Ulysses Guimaries, 0 que
Desse total, 160 terao obri· nao acontecera nos tres
gatoriamente de ser apre· primeiros dias da pr6xima
ciados porque se referem a semana, pois, na ausencia
assuntos especificos. Os de· do presidente, Ulysses as·
mais, contudo, poderiam sume 0 cargo interinamen·
ser negociados e eventual· teo


