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SanfAnna é mesmo líder do governo 
l Ele diz que não atua na Constituinte e nem articula com senadores 

LUIZ MARQUES 

PRESIDENTE 
Além de despachos 

com os ministros de Re
lações Exteriores, da Ae
ronáutica e da Marinha, 
às 17h15 recebe governa
dores eleitos e parla
mentares da região 
Centro-Oeste. 

CONSTITUINTE 
O PMDB tem reunião 

de bancada às 9h para 
escolha do seu lider. 

O plenário da Consti-
.tuinte tem sessão nor
mal às 14h para discus
são do regimento inter
no. 

PFL fará 
: guerra ao 

PMDB 
U> 3jói 

I 
A queda dos ministros da 

-. área económica e a divisão 
'•• do PMDB foram os dois te

mas mais debatidos em 
" reunião na casa do minis

tro Marco Maciel, entre a 
executiva do PFL e os mi
nistros do partido. A espe-

/,' rança do PFL é de que, ha
vendo a divisão, um grupo 
do PMDB afaste-se da área 

' de influência do presidente 
,;ÚÍysses Guimarães e apoie 
"decididamente o presiden

te José Sarney. 
I 
ar. O ministro Aureliano 
ai> Chaves, das Minas e Ener

gia, foi instado por seus 
• companheiros a que fizesse 

na TV — ele anunciou que 
daria uma entrevista ao 
"Bom Dia, Brasil" — as 
críticas à área económica e 
ao Cruzado II. Os mais vee
mentes neste apelo foram 
os deputados Saulo Queiroz 
(secretário-geral do PFL), 

', Jaime Santana (amigo pes-
'" soai do presidente Sarney) 
v" e Lúcio Alcântara. 
50' 
*v, ' 
I 

MOTIVOS 

O ministro Marco Ma-
s " ciei, fez, no inicio, uma ex-
* ,̂ posição sobre os motivos 
' porque o Presidente da Re-
"" pública havia decidido es-
r colher um líder do Governo 

na Câmara e como a indi-
[" cação havia recaído no de

putado Carlos SanfAnna 
(BA). Ele deixou claro que 

' o Presidente nâo estava 
i confiante de poder contar 
! ( com o PMDB em todas as 
' circunstâncias e, portanto, 
|~tinha de ter seu próprio re-
I presentante. 

! Maciel deixou a cúpula 
do PFL muito satisfeita 

; porque admitiu, pela pri-
; meira vez, que havia real

mente um clima de insatis-
i facão em relação à política 
\ económica e que ela preci-
I sava ser combatida. Ele 
| não protestou quando foi in-
i formado de que constituln-
• tes do PFL estavam decidi-
Í dos a fazer uma cobrança 
| diária do fracasso dos mi-
i nistros económicos, res-
j ponsabilizandooPMDB. 

Vários deputados do PFL 
estão convencidos de que 
acusando os ministros esta
rão não apenas contribuin
do pa ra d e s g a s t a r o 
PMDB, como dando cober
tura ao Presidente da Re
pública para qualquer 
emergência. Já ontem, no 
plenário da Constituinte, 
deputados do PFL conde
naram os ministros e solici
taram seu afastamento. 

INSATISFAÇÃO 

Além de Marco Maciel, 
que até então vinha sendo 
niulto cauteloso nesses en
contros, os parlamentares 
do PFL tiveram o apoio do 
ministro da Educação, se
nador Jorge Bornhausen 
(SC), que considera a si
tuação económica muito 
grave. Bornhausen acha 
que a crise está desenca
deada e explodirá até fins 
de março, no mais tardar, 
se não forem tomadas pro
vidências efetlvas. 

Apesar de j á estar decidi
do o rompimento com o 
PMDB, defendido pela qua
se totalidade do PFL, há, 
ainda, muita preocupação 
com o destino pessoal do 
presidente José Sarney. 
Como dizia ontem um sena
dor do PFL, de grande ex
pressão, "nós já temos 
'uma crise económica e ou
tra social de proporções 
inestimáveis. Não pode
mos, agora, criar uma cri-
se institucional e politica 
porque o tripé está só com 

,uma perna". 

CHOQUE 

A ideia de divisão do 
'PMDB vem sendo exami
nada no PFL há muito tem
po. As vésperas da eleição 
para presidente da Câma
ra, o senador Marcondes 
Gadelha (PB) advertiu, em 
reunião na casa do minis
tro Bornhausen, que uma 
boa oportunidade do Go
verno para dividir o PMDB 
seria apoiar a candidatura 
de Fernando Lyra (PE). 
Acharam que Lyra não se
ria o indicado. 

ANC88 
Pasta 09 a 14 
fev/87 

O d e p u t a d o C a r l o s 
SanfAnna foi finalmente 
designado "lider da maio
ria e do Governo na Câma
ra" pelo presidente José 
Sarney. Ao deixar o gabine
te presidencial, ontem à 
tarde, afirmou — com ênfa
se — que não será lider no 
Congresso e. portanto, não 
lhe cabe articular nada 
com os senadores. Confir
mou, porém, que atuará 
também na Constituinte, 
embora "de modo infor
mal". 

No Congresso, o senador 
Fernando Henrique Cardo
so, lider do PMDB eleito 
pela unanimidade da ban
cada, informou que na 
sexta-feira, em audiência 
com o Presidente, colocou-
o à vontade para nomear 
também um líder da maio
ria no Senado. Sarney. po
rém, disse-lhe que para o 
Senado não precisava. Se
gundo a interpretação de 
Fernando Henrique, o Se
nado é uma casa menor, 
Sarney era senador e man
tém contato direto com os 
ex-colegas. 

Na Câmara a interpreta
ção corrente era mais du
ra: Sarney nâo confiava na 
vitória de SanfAnna na 
bancada — que elege seu 
líder hoje — nem na lealda
de dos outros três candida
tos. "Se ele não nomeia um 
líder aqui também, fica 
clara a desconfiança em 
relação à Câmara e o Pre
sidente pode pagar um ca
ro preço político por isso", 
afirmou outro senador ao 
entrar para uma reunião 
no gabinete do Fernando 
Henrique Cardoso. 

No P a l á c i o , C a r l o s 
SanfAnna classificou sua 

missão de "difícil", mas 
manifestou confiança em 
um bom relacionamento 
com os líderes eleitos da 
Aliança Democrática. "Se 
houver problemas, serão 
residuais. Foram feitas 
consultas às instâncias 
partidárias e ficou tudo 
acertado. Por isso o proces
so demorou, sofreu esse re
tardamento. Creio que te
rei o melhor trânsito no 
PFL, pois seus líderes tam
bém foram consultados. 
Não por mim, mas foram". 

Em todo caso, SanfAnna 
logou: "Que Deus me aju
de". Talvez precise, ainda 
mais depois de haver anun
ciado que fará "um papel 
de coordenação bilateral, 
de duas mãos, tanto levan
do às bancadas a posição 
do Governo quanto trazen
do ao presidente Sarney as 
colocações dos deputados". 
Até então, os candidatos 
Milton Reis, Luiz Henrique 
e João Herrmann aceita
vam a designação do lider 
do Governo — uma prerro
gativa do Presidente — 
mas faziam questão de que 
o eleito detivesse a função 
de porta-voz da bancada. 

Hoje, durante o debate 
entre os candidatos e a elei
ção do líder do PMDB, 
SanfAnna — que não con
correrá — comprometeu-se 
a não atuar em favor de 
ninguém. "Vou lá, como 
deputado, apenas para ver, 
ouvir e votar". Recusouse 
a dizer em quem votará. 

Quanto ao Senado, o líder 
de Sarney na Câmara ale
gou ignorância sobre as in
tenções do Presidente. Mas 
deu sua opinião: "Acredito, 
sem haver perguntado que 
o mesmo papel que me ca

be na Câmara será atri
buído a um senador. E pre-_ 
sumo que não será o sena
dor Fernando Henrique 
Cardoso, que tem dito que 
quer ficar livre para atuar 
na Constituinte". 

Embora informalmente, 
Carlos SanfAnna nâo se 
considere impedido de 
atuar também na Consti
tuinte, como representante 
do chefe de Estado. "E nâo 
se esqueçam de que tam
bém sou um constituinte. 
Apenas considero que o re
gimento da Constituinte 
não preverá a figura do 
líder da maioria, o que me 
impedirá de agir formal
mente em nome do Gover
no". 

O deputado baiano disse 
que servirá agora a três se
nhores: "Serei fidelíssimo 
ao presidente Sarney, fi
delíssimo ao meu partido e 
fidelíssimo ao ideário da 
Nova República". Assim, 
nâo atuará para a forma
ção de blocos, preferindo 
"atrair para uma maioria 
coesa" os aventuais des
garrados do PMDB e até 
abrir a Aliança Democráti
ca para a adesão formal de 
outros partidos além do 
PMDB e do PFL. 

"Meu trabalho será se
melhante àquele que, com 
outros parlamentares, de
senvolvi no Congresso para 
viabilizar a eleição de Tan
credo Neves pelo Colégio 
Eleitoral. Vou coordenar 
um apoio mais efetivo da 
maioria na Câmara ao Pre
sidente da República, por
que este é o meu dever co
mo um dos fundadores da 
Nova República", disse o 
deputado Carlos Sanf An-

As eleitas procuram assegurar seus lugares 

Plenário fraco 
v i r a r o t i n a Primeira missão: evitar impasse 

na Constituinte 
O presidente da Assem

bleia Nacional Constituin
te, Ulysses Guimarães, foi 
ontem mais uma vez obri
gado a suspender a sessão 
porque às 14 horas não ha
via 94 constituintes no ple
nário. A sessão foi reinicia
da 15 minutos depois com a 
chamada dos parlamenta
res através dos serviços de 
som. Como nos outros dias 
desta semana, foi uma ses
são sem grandes debates e 
variados assuntos como a 
questão da soberania da 
Constituinte, a crise econó
mica e propostas ao regi
mento. 

Alguns deputados novos 
estrearam na tribuna e cri
ticaram o Governo. O depu
tado brasiliense Augusto 
Carvalho, do PCB, disse 
que os últimos desdobra
mentos do Plano Cruzado 
deram mais um golpe na 
população. Seu objetivo 
principal, no entanto, foi 
reivindicar a completa au
tonomia para o Distrito Fe
deral. Segundo ele, existe 
em Brasília dois dos últi
mos bolsões do autoritaris
mo: a nomeação do gover
nador e a inexistência da 
Assembleia Legislativa. 

As cri t icas pa r t i r am 
também do próprio PMDB. 
O deputado Del Bosco 
Amaral (PMDB-SP) disse 

que o seu partido comete o 
"terrivel engano" de nâo 
convocar o Diretórlo Na
cional para analisar o de
sastre da politica económi
ca. "O presidente Sarney 
precisa contar com toda co
laboração das forças politi
cas, mas para isto deverá 
afastar os incompetentes e 
os que se recusam a convi
ver com a participação 
politica nas decisões gover
namentais", afirmou o de
putado. 

Entre os estreantes no 
Congresso, a deputada Ra
quel Cândida, de Rondônia, 

foi a primeira mulher a 
ocupar a tribuna. Ela de
fendeu o seu partido, o 
PFL, e criticou a discrimi
nação contra as mulheres. 
Como exemplo, citou o fato 
ocorrido na instalação da 
Constituinte quando pediu 
uma questão de ordem e 
nâo foi atendida. A queixa 
da deputada acabou susci
tando comentários de suas 
colegas Márcia Kubist-
chek, Maria de Lourdes 
Abadia e Sandra Cavalcan
ti que, juntamente com ou
tras eleitas, pareciam dis
cutir no plenário os prová
veis preconceitos que terão 
que enfrentar nesta Assem
bleia Nacional Constituin
te, predominantemente 
masculina. 

A primeira missão do de
putado Carlos SanfAnna, 
como lider do Governo, se
rá de natureza constitucio
nal: conversar com o depu
tado Maurilio Ferreira Li 
ma à procura de uma solu
ção para o impasse provo
cado pela proposta de atri
buir à Constituinte o poder 
de reformar a atual Consti
tuição a qualquer tempo. 

"Não conversei com o 
presidente Sarney a esse 
respeito, mas li nos jornais 
sua recomendação para 
que Maurilio me procuras
se. Vou telefonar para ele e 
marcar um encontro, para 
uma conversa prelimi
nar", informou. Maurilio 
ficou satisfeito com a, 
noticia: "Agora temos um 

interlocutor credenciado 
para negociar.". 

O deputado pernambuca
no repetirá a SanfAnna o 
que já tem dito ao ainda 
lider Pimenta da Veiga: 
compreende o temor do 
presidente — enquanto che
fe de Estado — com uma 
Constituinte que se arrogue 
o direito de emendar a 
qualquer tempo a Consti
tuição vigente e está dis
posto a aceitar um substi
tutivo à sua proposta que, 
ao mesmo tempo, reafirme 
a soberania da Constituinte 
e a autolimite no tempo e 

no espaço, para evitar a de
sestabilização do Governo 
neste momento de crise 
económica e social. 

Maurilio não está sozinho 
nesta posição. Hoje mesmo 
haverá na casa do senador 
Severo Gomes uma grande 
reunião dos parlamentares 
comprometidos com a so
berania da Constituinte. O 
deputado Ibsen Pinheiro, 
gaúcho que tem funcionado 
como secretário informal 
do grupo, estima que eles 
são "mais ou menos 120, 
entre deputados e senado
res do PMDB, repetindo in
ternamente a proporção 
verificada no Congresso de 
60% de novos parlamenta
res e 40% de veteranos". 

Um convite a Carlos 

SanfAnna para participar 
da reunião chegou a ser co
gitado por Maurilio, mas 
outros deputados do grupo 
acharam mais conveniente 
que, numa primeira etapa, 
a negociação seja conduzi
da individualmente pelo 
autor da proposta. "Nossa 
reunião, assim, correrá 
mais solta à procura de um 
consenso em torno do míni
mo que devemos defender 
junto ao Governo quanto à 
soberania da Constituin
te", disse Ibsen Pinheiro, 

Embora ressaltando que 
sua função é de lider da 

/ 
maioria na Câmara dos De
putados, Carlos SanfAnna 
admitiu, com todas as pala
vras, que o seu trabalho in
cluí representar o governo 
Junto à Constituinte. Basta 
observar o diálogo que 
manteve com jornalistas 
no Congresso, assim que 
voltou do Palácio do Pla
nalto: 

— O senhor terá, como 
lider do governo, influência 
na Constituinte? 

— Formalmente, não. 
— E informalmente?. 
— O que você acha? 
Essa influência do Exe

cutivo na Assembleia Na
cional Constituinte é uma 
das grandes preocupações 
do Legislativo, manifesta
da inclusive por membros 

representativos da banca
da do PMDB. Tanto que o 
presidente José Sarney te
ve que esclarecer, diversas 
vezes, que sequer passava 
por sua cabeça indicar um 
lider para a Constituinte. 

O que era. inadmissível, 
formalmente, foi digerido 
ontem, politicamente, pe
las bancadas que compõem 
a Aliança Democrática. 
Porque ninguém duvida 
que a missão de Carlos 
SanfAnna contempla, es
pecialmente, o trabalho de 
elaboração da nova Consti
tuição brasileira. 

Disputa na Câmara termina hoje 

Cardoso aprova ideia 
de referendo popular 
A ideia de convocação de 

um plebiscito para referen
dar a futura Constituição 
Federal ganhou ontem um 
adepto importante: o sena
dor Fernando Henrique 
Cardoso, líder do PMDB e 
relator do projeto de Regi
mento definitivo da Consti
tuinte, declarou-se favorá
vel a essa proposta, embo
ra ainda não saiba se ela 
deve ser incluída no pró
prio Regimento ou nas dis
posições transitórias da no
va Carta Magna. 

No Início da noite de on
tem, o número de emendas 
ao projeto de Regimento já 
chegava a 172. Entre as 
mais polémicas, está um 
substitutivo do PT, propon
do a realização não de um, 
mas de dois referendos à 
Constituição. Caso o texto 
não seja aprovado pela 
maioria da população, de 
acordo com a emenda pe-
tista. a atual Constituinte 
será dissolvida, para a elei
ção de uma nova Assem
bleia. 

PARTICIPAÇÃO 

Embora garantindo que 
ainda não analisou as 
emendas nesse sentido, o 
senador Fernando Henri
que considerou "uma ideia 
democrática" a proposta 
de permitir à população 
emendar o novo texto cons
titucional. O líder peeme-
debista chega a defender 
uma tese mais avançada: 
ele quer que a futura Cons
tituição tenha um dispositi
vo possibilitando a deter
minado número de pessoas 
emendar a própria legisla
ção ordinária. 

O senador também é fa
vorável ao estabelecimento 
de um elo entre a sociedade 
e a Constituinte, mas ainda 
nâo sabe se acatará a 
emenda que cria uma co
missão itinerante de au
diência à população. "O 

processo constitucional de
ve ser de participação, em
bora devam ser estabeleci
dos critérios para evitar 
que o trabalho constituinte 
se torne impraticável". 

CAMARÁ E SENADO 

Fernando Henrique ad
mitiu ontem, pela primeira 
vez, a possibilidade de limi
tar as ativldades das duas 
casas do Congresso, neste 
ano de Constituinte, atra
vés de dispositivo do Regi
mento Interno da Assem
bleia. Antes, ele afirmava 
que só os regimentos da Câ
mara e do Senado pode
riam tratar do assunto. 

Esse tema, aliás, é objeto 
de várias das emendas 
apresentadas ontem ao 
projeto. O deputado Vicen
te Bogo. em proposta indi
vidual, e o PT, através de 
substitutivo, atribuem à 
própria Constituinte pode
res para tratar da legisla
ção ordinária. 

SOBERANIA 

As emendas de ontem ao 
Regimento não dedicaram 
especial atenção à questão 
da soberania da Assem
bleia. O único sinal neste 
sentido partiu do próprio 
relator da matéria, o sena
dor Fernando Henrique, ao 
lembrar que os regimentos 
de todas as Constituintes 
anteriores estabeleciam 
claramente o impedimento 
de se emendar as Constitui
ções vigentes. 

Ele ainda não tem ideia 
formada em torno do as
sunto, que pretende subme
ter às lideranças de todos 
os partidos a partir da pró
xima sexta-feira, quando 
já terá conhecimento glo
bal das emendas apresen
tadas ao projeto. O prazo 
para propor alterações 
encerra-se amanhã à noite. 

A bancada do PMDB na 
Câmara reúne-se hoje, a 
partir das 9 horas da ma-
nhãj para escolher seu no
vo lider, em substituição a 
Pimenta da Veiga, entre os 
deputados Milton Reis 
(MG), representante dos 
moderados, e Luís Henri
que (SC) e João Hermann 
(SP), ligados à corrente de 
esquerda do partido. 

Luís Henrique está sendo 
apoiado pelos amigos de 
Ulysses Guimarães, o pre
sidente do partido (como os 
deputados Heraclito Forte 
e Fernando Gasparian, 
além do próprio Pimenta 
da Veiga, mais discreta
mente), enquanto o deputa
do João Hermann, que co
meçou a trabalhar intensa
mente nos últimos dias, 
tem as simpatias de Rosea-
ne Sarney, a filha do Presi
dente da República. 

Para o deputado Roberto 
Cardoso Alves, "pela lógi
ca", o vitorioso da eleição 
secreta de hoje, na banca

da do PMDB, será o depu
tado Milton Reis, que ficou 
sozinho como representan
te da corrente moderada, 
desde que o deputado Car
los SanfAnna (BA) se afas
tou na disputa para aceitar 
o cargo de líder do Governo 
no Congresso. 

Luís Henrique está em si
tuação majoritária no Rio 
Grande do Sul, Santa Cata
rina e Paraná e com vota
ção expressiva na própria 
bancada paulista. 

O principal trunfo do de
putado Luís Henrique é o 
apoio ostensivo dos amigos 
do deputado Ulysses Gui
marães, embora este se de
clare "sem candidato" pa
ra a liderança do partido. 

O deputado Milton Reis, 
de sua parte, conta com a 
simpatia do presidente Jo
sé Sarney, conforme tem 
dito a seus amigos de ban
cada. Ele já manteve su
cessivos encontros com o 
presidente, incluindo um 
café da manhã e uma últi-

"Algodão entre cristais" 
Ê Jf O papel do deputa-

L L do Carlos Sanf An-. 
| n a como lider da 

maioria na Câmara é o 
mesmo de um algodão en
tre cristais, numa loja de 
louças. Já que há maca
quinhos à solta". A com
paração é do deputado 
J o ã o H e r r m a n n 
(PMDB/SP), candidato à 
liderança do partido na 
Câmara, e foi feita ontem 
à tarde, após encontro 
extra-agenda com o pre
sidente José Sarney. 
Herrmann fez questão de 
ir ao palácio do Planalto 
para tirar uma série de 
dúvidas com o Presiden
te, a Um de estar prepa
rado para o debate de ho
je entre os candidatos à li
derança do PMDB na Ca
sa, "a primeira discussão 
do partido em vinte anos 
de história". 

Do presidente José Sar
ney, João Herrmann ou
viu que Carlos SanfAnna 
é seu representante na 
Câmara — e não no Con
gresso —, junto aos dois 
partidos de apoio ao Go

verno, sem interferir nas 
funções dos lideres desses 
partidos. Segundo Herr
mann, "o homem que 
convocou a Assembleia 
Nacional Consti tuinte 
tem o maior interesse na 
soberania e legitimidade 
da Constituição". Ele 
"nâo interferirá, enquan
to chefe de Governo, na 
Constituição". Pa ra o de
putado, entretanto, a In
terferência de Sarney co
mo chefe de Estado é per
tinente. 

No Inicio da noite, o de
putado Milton Reis tam
bém esteve com o presi
dente Sarney no Planalto. 
Depois disse ser favorá
vel à Indicação de um 
lider da maioria na Câ
mara. " Já era necessá
ria, pois fica difícil conci
liar as funções de lider da 
bancada com as de lider 
do Governo", explicou o 
deputado. Milton Reis ga
rantiu que o lider da 
maioria nâo vai interferir 
na Constituinte, mas ape
nas levar os assuntos de 
seu interesse. 

ma conversa, anteontem, 
de uma hora e dez minutos. 
Milton Reis garante que es
tá com 126 dos 257 deputa
dos garantidos, a esta altu
ra, contando votos desde o 
Amazonas, Rondônia e o 
Território do Amapá. 

Ele assegura que ganha 
nas bancadas do PMDB do 
Amazonas, Rondônia, Ma
ranhão (o governador elei
to, Epitácio Cafeteira, aju
da a sua candidatura). 
Ceará, Pernambuco, Sergi
pe, Alagoas, Bahia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas, Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

A reunião da bancada do 
PMDB inicia-se às 9 horas 
da manhã de hoje, sob a 
presidência do deputado 
João Pimenta da Veiga. 

As 13 horas, haverá um 
Intervalo para almoço e re
flexão. A votação propria
mente dita só será iniciada 
às 17 horas, acreditando-se 
que às 20 horas se inicie o 
processo de apuração. 

Líder sofre 1? 

Esquerda não aceita 
a votação secreta 

O Departamento Inter
sindical de Assessoria Par
lamentar (DIAP) elaborou 
um documento que será en
caminhado aos presidentes 
da República, José Sarney; 
da Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, e ao 
ministro da Justiça, Paulo 
Brossard. O documento 
manifesta a insatisfação da 
DIAP quanto ao voto secre
to na votação da Constitui
ção, afirmando que o cons
tituinte deve votar a desco
berto para que seus eleito
res saibam como se condu
ziu. 

Entre as lideranças dos 
partidos de oposição, o voto 
secreto é visto como uma 
faca de dois gumes, que po
derá preservar os parla
mentares das pressões 
ilegitimas dos grandes gru
pos, mas fará com que a es
querda perca alguns votos, 
impedindo também que a 
opinião pública acompanhe 

o desempenho de cada par
lamentar. Pensando nas 
pressões, alguns partidos 
admitem a necessidade das 
sessões secretas para qué a 
discussão em torno de de
terminados temas tenha 
ampla liberdade e permita 
ao parlamentar um exame 
aprofundado do assunto. 

A sessão secreta é defen
dida, por exemplo, pelo 
líder do PDT, Brandão 
Monteiro, justamente para 
impedir o voto secreto. 

Os partidos mais radi
cais como o PT e o PC do B 
são contra o voto e a sessão 
secretos por acreditarem 
que todas as questões cons
titucionais devem merecer 
muita transparência. Em
bora o voto secreto repre
sente uma conquista demo
crática, isso nâo se aplica 
aos parlamentares, diz o 
deputado Vladimir Palmei
ra, do PT, para quem o vo
to secreto é para o cidadão 
comum. 

constrangimento Manter o Estatuto do índio 
O d e p u t a d o C a r l o s 

SanfAnna (PMDB-BA) ha
via acabado de deixar o 
Pláclo do Planalto quando 
passou pelo primeiro cons
trangimento como líder do 
Governo. Quando entrava 
no plenário da Câmara, ou
viu o deputado Gerson Pe
res (PDS-PA) dizer da tri
buna que a sua indicação é 
uma "interferência do pre
sidente Sarney na Consti
tuinte". 

Cercado por jornalistas, 
o novo l í d e r C a r l o s 
SanfAnna retornou da en
trada do plenário. Na tribu
na, o deputado Gerson Pe
res continuou o seu discur
so dizendo que o PDS nâo 
concorda com a interferên
cia do presidente Sarney na 
Constituinte, nomeando um 
lider do Governo. Ele disse 
que o partido irá requerer 
que o assunto seja colocado 
para discussão do plenário. 
Além disso, sugerio a Car
los Sanf Ana que não aceite 
o cargo por ser um desres
peito a todos os constituin
tes. 

"A sociedade brasileira 
conhece muito pouco sobre 
os nossos índios. E preciso 
modificar esse quadro". 
Foi o que disse ontem o pre
sidente da Fundação Na
cional do índio (Funai), 
Romero Jucá Filho, ao 
afirmar que "a primeira 
medida concreta decorren
te dessa preocupação é fa
zer com que a Constituinte 
mantenha as conquistas do 
Estatuto do Índio". 

— A legislação brasilei
ra, a despeito do que se co
menta, é boa. A Argentina, 
que possui 300 mil Indos, ou 
seja, mil a mais que o nosso 
Pais, nâo tem um código 
especifico sobre o assunto. 

O que precisamos são ajus
tes, por exemplo, agregan
do recursos ao orçamento 
da Funai para que tenha
mos condições de ampliar 
a assistência que presta
mos às aldeias — disse Ju
cá. 

Segundo o ministro do In
terior, Ronaldo Costa Cou
to, que concorda com o pre
sidente da Funai, no senti
do de que a questão indíge
na deve ser debatida pela 
sociedade, os parlamenta
res terão no assunto "um 
espaço nobre para projetar 
uma nova forma de coexis
tência entre culturas dife
rentes, procurando na har
monia desse contato o seu 
ponto forte". 
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