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Terça-feira, 10 de maio de 1988 

Moreira: desmoralizar 
a Constituinte é golpe 
O Governador Moreira Franco, 

que ontem se reuniu com o seu Con
selho Político para avaliar os resul
tados da Convenção Regional do 
PMDB, classificou como absurda 
qualquer tentativa de desmoralizar o 
trabalho que vem sendo desenvolvi
do pela Assembleia Constituinte. Pa
ra ele, "independentemente da opi
nião pessoal que se possa ter a 
respeito de uma ou outra norma da 
nova Constituição, o seu todo deve 
ser considerado como o mais legíti
mo instrumento político do atual 
momento da vida brasileira". 

— A Constituinte é intocável. Ten
tar desmoralizá-la e à Constituição 
que elabora é desejar a instabilidade 
política e consequentemente, o golpe 
— afirmou. 

No dia anterior, em seu discurso 
de encerramento da Convenção Re
gional, Moreira já houvera feito uma 
defesa enérgica do trabalho da Cons
tituinte, que para ele é "a vitória de 
uma revolução pacífica contra o re
gime autoritário e pela conclusão do 
processo de transição democrática". 
No discurso, de 18 laudas, Moreira 
relatara o que devem ser os pró
ximos passos do PMDB. 

.— Precisamos discutir o futuro, 
para que o PMDB não se perca na 
contemplação do passado — dizia o 
Governador. 

Entusiasmado com o resultado da 
Convenção, que manteve todo o 
PMDB unido em torno de uma mes
ma chapa, Moreira conclamara o 
partido a iniciar o debate para a ela
boração de um projeto político per
manente. Para o Governador, a voca-
ção de l i b e r d a d e do PMDB 
fluminense o credencia a liderar a 
busca de uma identidade política, 
"que distinga o PMDB, além da con
juntura e das mesquinhas brigas do 
momento". 

— É mais fácil resistir ao autorita
rismo do que construir o convívio 
entre os homens. Fomos capazes de 
resistir. Agora, o desafio é produzir 
uma proposta para o futuro. Se não 
conseguirmos ultrapassar as injusti-

Depois do acordo com Nelson, Moreira agora pensa no futuro do PMDB 

ças que têm marcado a vida do povo 
brasileiro, as frustrações acumula
das e as tensões desencadeadas colo
carão em perigo a reconstrução de
mocrática. 

Moreira Franco acha que o novo 
PMDB tem um compromisso com o 
crescimento económico. Segundo ele, 
não com o crescimento que tem um 
fim em si mesmo, "tal como ocorreu 
nos perversos tempos do milagre 
brasileiro, mas um desenvolvimento 
económico socialmente orientado, 
cujo objetivo prioritário é a solução 
dos profundos problemas de distri
buição de renda, criando condições 
reais para a erradicação da miséria 
absoluta". 

— A realização deste objetivo — 
dizia o Governador — requer a ado-
ção de medidas concretas para a re
cuperação progressiva do poder de 
compra dos salários. Tais como: o 
aumento da produção e a estabiliza
ção dos preços dos bens e serviços 
que compõem a cesta básica, e uma 
nova política de abastecimento. 

Em seu pronunciamento para os 

Convenções dão 
força a Sarney, diz 
Fernando Henrique 

cerca de 400 peemedebistas presen
tes à Convenção, Moreira também 
criticara o Estado brasileiro, que, na 
sua opinião, "é cartorial, clientelis-
ta, ineficiente, socialmente perverso 
e incompatível com as concepções 
modernas de democracia e justiça 
social". E completou: 

— Abandonar a lógica cartorial é 
assegurar o desenvolvimento de uma 
economia de mercado, complementa
da pela ação pública e regulada pelo 
interesse social. Esta redefinição do 
papel do Estado deve ser acompa
nhada de ampla reforma administra
tiva e de mudanças na política de 
recursos humanos do setor públi
co. 

No melhor estilo social-democráti-
co, Moreira concluiu seu discurso 
dizendo que o Estado Moderno é 
aquele capaz de privatizar o que de
ve ser da iniciativa privada e admi
nistrar o que deve ser público. 

— O Estado não é tutor da socieda
de, mas o agente promotor da vonta
de política da maioria. 
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BRASÍLIA - O Líder do PMDB no 
Senado, Fernando Henrique Cardo
so (SP), disse ontem ao Presidente do 
partido, Deputado Ulysses Guima
rães, que a vitória dos Governadores 
nas Convenções regionais é uma ga
rantia de que a Constituinte aprova
rá os cinco anos para o Presidente 
Sarney. 

— As convenções mostraram 
quem manda no PMDB são os 
vemadores. O resultado prático dis
so é que os cinco anos para o Sarney 
já estão aprovados e que o candidato 
do partido chama-se Orestes Quércia 
-~ afirmou Fernando Henrique a 
Ulysses, num diálogo que ele mesmo 
reproduziu. 

— O Quércia não é candidato — 
rebatçu o Presidente do PMDB. 

— É e não está sozinho. O Sarney 
joga em duas frentes para amortecer 
o Brizola (Leonel Brizola, ex-Gover-
nador do Rio): com Quércia e com o 
Jânio (Jânio Quadros, Prefeito de 
São Paulo) — insistiu o Senador. 

Fernando Henrique encontrou-se 
com Ulysses não apenas para comen
tar as Convenções regionais, mas 
também para protestar contra o Re
lator do projeto sobre as eleições 
municipais, Deputado Cid Carvalho 
(PMDB-MA), que retirou do substitu
tivo o trecho que permitia a criação 
de novos partidos. 

Amanhã, a Comissão Executiva 
Nacional do PMDB estará reunida 
para decidir sobre a data da Conven
ção nacional do partido. A tendência 
de seus integrantes é a de acatar re
querimento de vários presidentes de 
Diretórios estaduais, no sentido de 
adiar a Convenção para após a pro
mulgação da nova Constituição. 

O documento dos presidentes de 
Diretórios foi estimulado por Ulysses 
Guimarães, numa tentativa de evitar 
o racha no partido — considerado 
bastante provável —, caso a Conven
ção formalize uma tendência majori
tária da corrente conservador 


