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Ele considera inaceitável a ampliação da ai 

GILBERTO ALVES 

Quando retornou, o Pre
sidente jã encontrou sobre 
sua mesa uma proposta al
ternativa. Os deputados 
Francisco Pinto (BA) e 
Ayrton Soares (SP), ambos 
da chamada esquerda inde
pendente, do PMDB, que 
apoia a Emenda Uequed, 
receberam delegação dos 
militares cassados para le
var ao Presidente uma últi
ma proposta. 

Os cassados insistiam 
em estender os benefícios 

.da anistia a todos os com
panheiros punidos em 1964, 
inclusive por atos discipli
nares, mas abriam mâo de 
dois pontos: a reintegração 
dos cassados ao serviço ati-
vo das Forças Armadas e a 
exigência de remuneração 
retroativa. 

Francisco Pinto e Ayrton 
Soares não estiveram com 
Sarney. Mandaram o texto 
da sua proposta (uma mis
tura da Emenda Uequed 
com o substitutivo Giavari-
ná) através do secretário 
de Imprensa da Presidên
cia. Fernando César Mes
quita. 

A palavra final de Sarney 
viria às 6h30min, após a 
reunião com os lideres. 
"Nada feito. O Presidente 
quer que respeitemos o 
acordo", disse Pimenta da 
Veiga a Francisco Pinto. 
"Já que é assim, vamos 
propau", emendou o repre
sentante da esquerda inde
pendente do PMDB, na 

conversa com jornalistas. 
Nem o presidente Sarney 

nem os líderes partidários 
se arriscaram a comentar 
durante a reunião o com
portamento do presidente 
do PMDB e da Câmara, de
putado Ulysses Guima
rães, que, anteontem à noi
te, votou favoravelmente 
ao destaque que pedia a in
clusão da Emenda Uequed 
no processo de votação da 
emenda de convocação da 
Constituinte. 

Antes de entrar no eleva
dor que o levaria à saída do 
Palácio do Planalto, longe 
dos olhos do Presidente, o 
senador Hélio Gueiros re
conheceu, contudo que os 
líderes dó Governo não con
seguiram controlar as suas 
bancadas, para evitar que 
a emenda Uequed prospe
rasse. 

— O deputado Ulysses 
Guimarães, um dos primei
ros a votar, disse "s im" ao 
destaque da Emenda Ue
qued. Com essa atitude, ele 
puxou muitos votos. Na mi
nha bancada mesmo, hou
ve perplexidade — con
cluiu. 

Todos os líderes assegu
raram que a estratégia da 
Aliança Democrática não 
previa a hipótese do "esva
ziamento do plenário" caso 
a possibilidade de aprova
ção da Emenda Uequed se 
tornasse mais evidente. 

A possibilidade de apro
vação da emenda do depu-
t a d o J o r g e U e q u e d 
(PMDB-RS), que concede 
anistia ampla e irrestrita a 
todos os militares cassados 
pela revolução de 1964, le
vou ontem o presidente Jo
sé Sarney a convocar uma 
reunião de emergência do 
Conselho Politico do ÍJover-
no. Preocupado com as re
percussões negativas que a 
medida teria nos quartéis, 
Sarney transmitiu aos líde
res da Aliança Democráti
ca a posição "oficial e defi
nitiva" do Governo: 

— Não podemos permitir 
a aprovação da Emenda 
Uequed. Há um acordo, fei
to entre as lideranças 
políticas e os ministros mi
litares, que resultou no 
substitutivo do deputado 
Valmor Giavarina. Temos 
que respeitar o acordo — 
enfatizou. 

Minutos antes, Sarney 
recebera em seu gabinete o 
ministro da Marinha, Hen
rique Saboya, que chefia a 
Arma onde há maior núme
ro de militares cassados. 
Após a conversa, abordado 
pelos jornalistas no mo
mento em que saía do gabi
nete presidencial, Saboya 
evitou o tema: "Sem co
mentários. Vamos esperar 
a decisão do Congresso", 
resumiu, com o semblante 
pesado. 

RISCOS 

CORREIO BRAZILIENSE 

sperto ao acordo 
listia proposta pela emenda Uequed 

O balanço feito pelos líde
res da Aliança no Palácio 
do Planalto levou o presi
dente Sarney a concluir 
que estavam na Câmara os 
maiores riscos de aprova
ção da Emenda Uequed. 
Enquanto os deputados Pi
menta da Veiga e José Lou
renço (lideres do PMDB e 
do PFL) mostraram-se va
cilantes, seus companhei- 1 
ros de Senado, Hélio Guei
ros e Carlos Chiarelli asse
guraram a Sarney que suas 
bancadas estavam "fecha" 
das" com o substitutivo ANf o0 
Giavarina. 0 ^ ° o 

A reunião do Conselho . ' 3 l^/85-"> 
Político, iniciada às 5 no- 'J*?/]9%ç " "~ 
ras, teve de ser interrompi- " '- 3 

da 15 minutos depois. O 
presidente Sarney dirigiu-
se a um gabinete ao lado do 
seu, para receber o secre-j 
târio de Negócios Metropo-1 

litanos dè São Paulo, Almi-; 
no Afonso, acompanhado 
de uma delegação de 47 
pessoas. 


