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Haroldo Hollanda 

Qd propõe solução conciliadora 
O deputado maranhense Cid 

Carvalho, relator do projeto de 
regulamentação d a s eleições 
municipais deste ano, revelava-se 
ontem inclinado a propor uma nova 
solução para o problema da for
mação imediata de novos partidos, 
em virtude das pressões que vem 
sofrendo nesse sentido por parte de 
um grupo de parlamentares que 
pretende se retirar do PMDB. O 
deputado Pimenta da Veiga e o 
grupo que saiu do PMDB querem 
formar o novo partido mediante a 
simples adesão de trinta parlamen
tares. O deputado Cid Carvalho 
classifica como muito casuística a 
sugestão de Pimenta da Veiga, con
tra a qual se opôs desde a primeira 
hora. O relator considera mais 
apropriada emenda concebida pelo 
depu tado ba iano Domingos 
Leonelli, a qual estabelece que 
novos partidos poderão ser for
mados, desde que contem com o 
apoio p a r l a m e n t a r em cinco 
estados, sem especificar o número 
de adesões. A emenda Leonelli seria 
assim mais liberal em princípio, do 
que a do deputado Pimenta da 
Veiga e de seus correligionários. 

Ontem pela manhã, o deputado 
Ibsen Pinheiro, líder do PMDB na 
Câmara, esteve reunido longamente 
com o deputado baiano Domingos 
Leonelli, discutindo aspectos da sua 
emenda. 0 parlamentar baiano 
declara que a fixação de números 
de parlamentares para fundar uma 
nova organização partidária lhe 
parece t a m b é m uma solução 
política bastante casuística. No seu 
entender, é preciso que os partidos 
tenham cunho nacional, exigência 
que sua emenda procura preencher. 
O deputado Domingos Leonelli diz 
que inicialmente foi convidado pelo 
senador Fernando Henrique Car
doso para integrar as fileiras do 
novo partido de centro-esquerda 
que jDsé Richa, Mário Covas e 
outros tencionam criar. Mas decep
cionou-se com a fundamentação 
social democrata que tencionam 
dar ao novo partido, o qual lutará 
por incluir o Brasil no Primeiro 
Mundo, dar prioridade à empresa 
privada no desenvolvimento 

nacional e inserir o Brasil na 
economia internacional. Leonelli 
afirma que só sairia do PMDB para 
fundar um partido socialista autên
tico. 

Preocupação no PMDB 

O deputado Ulysses Guimarães 
e o círculo de políticos que o segue 
mais de perto, entre os quais se in
cluem os ministros Renato Archer e 
Luiz Henrique, estão visivelmente 
p reocupados com a crise que 
atravessa no momento o PMDB, 
talvez a mais grave de sua história. 
Na avaliação de todo esse grupo, 
personalidades como Fernando 
Henrique Cardoso, Pimenta da 
Veiga e Franco Montoro, entre 
outros, estão querendo constituir 
um novo partido, valendo-se para 
tanto do PMDB. Opinião que é 
compar t i l hada t a m b é m pelo 
deputado Domingos Leonelli, que 
acusa a facção de Fe rnando 
Henr ique de querer organizar 
u m a n t i - P M D B . A in tenção 
inicial de Ulysses e de todos os que 
estão mais próximos a ele era a de 
criar todo tipo de dificuldades e 
embaraços polí t icos a que os 
dissidentes conseguissem alcançar 
seus objeti vos. 

No entanto, Ulysses acabou 
sendo convencido por diversas per
sonalidades do PMDB de que nada 
adiantava opor um dique intrans
ponível aos que querem sair do 
partido. O melhor seria nesse par
ticular criar uma solução politica 
flexível aos que desejem se retirar 
dos quadros do PMDB. O 
deputado Cid Carvalho, nesse par
ticular, exerceu papel importante. 
O deputado baiano Genebaldo 
Correia, que integra o grupo da in
timidade política de Ulysses, defen
de o ponto de vista de que o 
adiamento da convenção tirou o 
palco que os diss identes ten
cionavam montar, para transfor
mar num grande espetáculo político, 
a sua retirada do PMDB. Essa 
saída, mesmo que facilitada pelo 
projeto em andamento na Câmara, 
não se revestirá da repercussão que 
os organizadores do novo partido 
tencionavam dar inicialmente ao 

gesto que irão praticar, desligando-
se do PMDB. 

Decisão irrecorrível de Covas 

O senador Mário Covas, líder do 
PMDB na Constituinte, já não 
faz mais segredo da sua intenção de 
retirar-se em breve das fileiras do 
PMDB. Adverte ainda aos que ten
tam convencê-lo em sentido con
trário que sua decisão a esse 
respeito é irrecorrível. 

Denúncia de patrulhamento 

Parlamentares de centro, que na 
primeira hora revelaram o maior 
entusiasmo pela ideia da criação de 
um novo partido liderado por Mário 
Covas e Fernando Henr ique , 
começam dar sinais de que podem 
refluir, manifestando inquietações. 
Queixam-se de que estão sofrendo 
por parte de parlamentares do 
M U P que tenc ionam também 
ingressar no novo partido uma 
c a m p a n h a de pa t ru lhamen to 
ideológico, sendo por eles 
discriminados. 

Maciel e Aureliano com Geisel 

O senador Marco Maciel, e o 
minis t ro Aurel iano Chaves 
estiveram esta semana no Rio, em 
ocasiões d i s t in tas , com o ex-
presidente Ernesto Geisel. Revela -
se que Aureliano fez o Geisel uma 
exposição bastante pessimista do 
quadro político nacional. 

Fernando Henrique e Ulysses 

O senador Fernando Henrique 
Cardoso informa que quase 
diariamente, pessoalmente ou pelo 
telefone, tem falado com o 
deputado Ulysses Guimarães, 
que, através de recursos os mais 
variadas, procura retê-lo no PMDB. 
Diz o senador Fe rnando 
Henrique Cardoso que ele e o 
senador Mário Covas só se retirarão 
do P M D B , q u a n d o tiverem 
rumos políticos definidos. Com
preende até a angustia em que se 
encontram os que precipitadamente se 
retiraram da legenda, mas acha que 
devem ter paciência. "Nisso eu 
aprendi bastante com o Ulysses", 
arremata. 


