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Maciel: Sarney tem de participar 
Sem interferir, Presidente deve opinar sobre a nova Constituição 

Brasília — "O presidente 
José Sarney além de Chefe 
do Governo, é o líder maior 
do Pais. presidente de hon
ra do PMDB e patrono do 
PFL. Nestas condições, 
não pode ficar indiferente 
aos trabalhos da Consti
tuinte. Inadmissível seria 
sua omissão". Desta for
ma, o ministro-chefe do 
Gabinete Civil Marco Antó
nio Maciel, defende uma 
participação efetiva do 
presidente na Constituinte. 

Não admitiu Maciel ex
plicitamente, contudo, in
terferência do Palácio do 
Planalto no episódio de 
quarta-feira passada quan
do, uma manobra prorro-
gacionista, comandada por 
sua assessoria, evitou a 
aprovação do artigo 57 pa
rágrafo 7" do Regimento 
Interno da Constituição — 
que dispõe sobre a sobera
nia da Constituinte, dando 
poderes aos constituintes 
para alterar a Carta em vi
gor. 

TUDO BEM 

Ao contrário do que pen
sa a maioria, em relação 
ao desordenamento dos 
trabalhos da Constituinte. 
Marco Maciel acha que 
"corre muito bem o traba
lho dos constituintes". O 
impasse surgido na vota
ção do Regimento Interno 
da Constituinte, é conside
rado por ele como "absolu
tamente normal, e até jus
tificável pois demonstra Of 
cuidadoque vém sendo dis-: 

PQh&ado ao exame do Regi
mento, instrumento básico 
ciaTtpab.alho dos» constituin
tes". Ele lembrou que "a 
Constituição de 46 levou 46 

dias para aprovar as nor
mas internas de seu funcio
namento enquanto a de 34 
gastou um ano e meio com 
seus trabalhos. 

Após afirmar que "o an
tagonismo é esseencial à 
democracia", o ministro 
manifestou confiança de 
que dentro de multo pouco 
tempo estarão superadas 
as divergências naturais, 
quando num sistema pluri-
partidário os constituintes 
discutem problemas de 
grande alcance histórico. 
Na sua opinião, até o final 
do carnaval, o presidente 
da Constituinte, Ulysses 
Guimarães, terá encontra
do um caminho capaz de 
agilizar a discussão dos te
mas substantivos da Cons
tituinte, através da nego
ciação que vem realizando 
com as lideranças partidá
rias. 

NITIDEZ PARTIDÁRIA 

Ao analisar a Constituin
te, Marco Maciel disse que 
no decorrer de seus traba
lhos se processará um 
"reordenamento" do qua
dro partidário, não neces
sariamente uma reforma 
partidária, "que dará a ni
tidez necessária e indispen
sável ao fortalecimento dos 
partidos, sem o que não se
rá possível uma democra
cia estável". 

Ressaltando a importân
cia de uma democracia es=. 
tável. Marco Maciel asse
gurou que ela é "absoluta-, 
mente fundamental"-; atét 
para que a futura Constitui
ção tenha durabilidade è 
possa ser aplicada, apesar 
dos conflitos sociais, natu
rais em uma democracia. 

I IIIZ MARQUES 

Presidente faz 
plano arriscado 

TARCÍSIO HOLANDA 
Repórter Especial 

O presidente Sarney de
cidiu autorizar a monta
gem de um bloco parla
mentar não-formal de 
apoio ao Governo dentro da 
Constituinte — contando 
com o PFL, cerca de 200 
dos 305 deputados e senado
res do PMDB e o PTB — 
que deverá defender um 
modelo ainda a ser discuti
do de nova Constituição, se
gundo revelam amigos do 
Presidente no Congresso. 

Políticos ligados à cúpula 
do PMDB temem que essa 
tentativa de rachar o par ti
do acabe afastando-o defi
nitivamente do Governo e 
contribuindo para gerar 
uma crise politica grave, 
cujo resultado poderia ser 
a convocação de eleição di-
reta, já, ou a implantação 
do regime parlamentaris
ta, tal o explosivo poder da 
desconfiança entre Gover
no e partido. 

PROJETO 

Um deputado ligado ao 
Presidente conta que não 
se trata de um bloco for
mal, mas de fazer um in
ventário dos parlamenta
res cujas posições coinci
dam com as do Governo a 
respeito do presente e do 
futuro. Esta é a razão por 
que já se admite que esse 
grupo venha a formular as 
linhas mestras do que seria 
o modelo da nova Constitui
ção. 

O d e p u t a d o C a r l o s 
SanfAnna e outros deputa
dos amigos de Sarney estão 
contando em reunir um só
lido grupo de mais de 350 
parlamentares constituin
tes, em condições, portan-

'i to, de tomar as principais 
decisões da nova Constitui
ção. Contam com os 147 de
putados e senadores do 
PFL, os 18 do PTB e 200 do 
PMDB, sem falar em 30 ou 
mais do PDS. 

A ideia central dos arti-
; culadores desse bloco é a 
i de que os que apoiam o Go
verno têm todo o direito de 
partilhar os benefícios mas 
.não os que só querem os 
cargos e fogem dos encar
gos. 

Deseja-se agora premiar 
com os beneficios apenas 
aqueles que assumem os 
ónus. "O PMDB só deseja 
ser solidário nos êxitos 
nunca nos insucessos", 

! afirma um desses deputa
dos. O projeto de organiza
ção desse bloco governista 
informal tem nos novos go
vernadores seus instru
mentos essenciais. O Go
verno conta em que os no
vos governadores preci
sam de meios para dar 
cumprimento às promes
sas de campanha e o ajuda
rão desde que recebam a 
ajuda de que necessitam. 

Sarney já teve oportuni
dade de experimentar a efi
cácia desse apoio. Ele tele
fonou pessoalmente para 

! os governadores Orestes 
Quércia e Newton Cardoso, 
de São Paulo e Minas Ge
rais, que vieram a ser de 
grande utilidade na mobili
zação de parlamentares na 
manobra que impediu a vo
tação do Regimento Inter
no, quarta-feira passada, à 
noite. 

O presidente do PMDB, 
Ulysses Guimarães, ficou 
magoado com essa inter
venção direta do Presiden

te dentro do PMDB. A ideia 
entre os amigos de Ulysses 
é a de que Sarney entrará 
em curso de colisão com o 
PMDB, de forma definitiva 
e irreparável, se partir pa
ra esse projeto de divisão 
ao meio do partido. 

— Se esse projeto entrar 
em prática, o PMDB rom
perá com o Governo para 
apoiar a eleição direta, já, 
ou a implantação do parla
mentarismo — advertia, 
sexta-feira última, uma 
personalidade importante 
muito ligada a Ulysses Gui
marães. 

Os Mores ortodoxos óo 
PMDB acusam o ministro-
chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, de coman
dar a articulação que tem 
por objetivo provocar "um 
racha" no maior partido da 
Aliança Democrática, a 
fim de permitir a monta
gem de um novo bloco par
lamentar governista tendo 
o PFL como carro-chefe. 

Segundo esses setores do 
PMDB, o Palácio do Pla
nalto estimula a ofensiva 
do senador paranaense Jo
sé Richa sobre Ulysses, a 
fim de forçar o afastamen
to, mesmo temporário, do 
atual presidente do PMDB 
e sua substituição por outro 
politico. Outra manobra es
taria estimulando a candi
datura a líder da Consti
tuinte do senador Mário Co
vas contra a orientação de 
Ulysses de dividir a lide
rança pelo revezamento 
entre os líderes do partido 
na Câmara e Senado. Luís 
Henrique e Fernando Hen
rique Cardoso. 

Um político importante 
da intimidade do presiden
te do PMDB sustenta que 
Sarney se convenceu de 
que aquele partido lhe nega 
apoio "graças a uma bem 
urdida rede de intrigas 
montada pelo PFL, numa 
operação articulada pelo 
Marco Maciel". Agora, o 
Presidente não estaria dis
posto a ouvir nenhum argu
mento em contrário. 

— Ele já se convenceu da 
falsa verdade e não ouve 
mais — lamentava esse 
politico. 

A cúpula do PMDB não 
acredita que o Palácio do 
Planalto consiga reunir 200 
dos 305 constituintes do 
partido, ainda que utilizan
do todos os meios fisiológi
cos ao seu dispor. Acredi
tam dirigentes e líderes do 
PMDB que o partido resis
tirá a essa ofensiva do Go
verno. 

Algumas das lideranças 
do PMDB. que estão dis
postas a apoiar o Governo, 
mas "dentro de certas re
gras", afirmam que Sar
ney foi inteiramente domi
nado pela rede de intrigas, 
a tal ponto que acredita no 
andamento de uma conspi
ração para reduzir o seu 
mandato através de resolu
ção da Constituinte. 

Se Sarney anda ressabia-
do com o PMDB, Ulysses 
também ficou magoado 
com seus telefonemas a go
vernadores eleitos do parti
do. E criou-se um ressenti
mento contra o Presidente 
em amplos setores do 
PMDB, a começar pelo 
líder Luís Henrique e a 
maioria dos seus vieer 
lideres. 

O Presidente partiu, para 
a execução de um projeto 
politico que carrega gran
des riscos políticos. Ele po
de ter êxito como poderá 
provocar uma grande crise 
politica e institucional. 

Maciel entende^que a Çoríst i tu inte vai berm Ulysses acha que acordo está fácil 

ESploittatas 
sem amigos ' 

no Congresso 
Pela própria natureza do 

assunto, a Constituição não 
tem ocupado muito espaço 
nas conversações entre o 
corpo diplomático estran
geiro em Brasília. O mo
mento agora é acompanhar 
as decisões brasileiras 
quanto à problemática eco
nómica. Depois das últi
mas eleições parlamenta
r e s , o s d i p l o m a t a s 
afastaram-se um pouco do 
Congresso. A grande reno
vação dos nomes, inclusi
ve, serviu para prejudicar 
o trabalho de lobby realiza
do por alguns grupos diplo
máticos. 

O contato semanal de di
plomatas com parlamenta
res através de visitas à Co
missão de Relações Exte
riores da Câmara e do Se
nado foi deixado para trás 
com a indefinição de se 
manter ou não suas ativi-
dades a partir da instala
ção da Assembleia Consti
tuinte. Até mesmo as Ligas 
Parlamentares de Amiza
de entre o Brasil e países 
com os quais mantém rela
ções diplomáticas estão de-
sativadas. 

Nomes como os dos ex-
deputados Flávio Marcílio, 
José Carlos Fonseca e Air-
ton Soares, por exemplo, 
eram sempre citados na 
formação de ligas parla
mentares de amizade. Co
mo não se reelegeram, os 
trabalhos não t iveram 
prosseguimento. 

Das dezenas de grupos 
parlamentares, as mais 
destacadas são liga parla
mentar de Amizade Ára
b e . B r a s i l e i r a , B r a s i l -
China, Brasil-Romênia, 
B r a s i i - J a p ã o , I t a l o -
B r a s i l e i r a e T e u t o -
Brasileira. A mais recente 
é Brasil-Angola, lançada 
em agosto do ano passado. 

Os árabes vinham rece
bendo um bom apoio do 
Congresso brasileiro atra
vés de trabalhos e articula
ções desenvolvidos pelos 
parlamentares de origem 
árabe. O mais entusiasma
do era Airton Soares, de 
São Paulo. Seu nome é 
constantemente lembrado 
por embaixadores e de
mais diplomatas árabes. 
Afinal não é para menos, 
todas as importantes datas 
do mundo árabe recebe
ram menções em sessões 
especiais na Câmara dos 
Deputados. Os líbios, por 
sua vez, receberam mani
festações de solidariedade, 
no Congresso, após os ata
ques norte-americanos à 
Líbia, em 1986. 

Os palestinos, entretan
to, são os grandes prejudi
cados com o afastamento 
de Airton Soares. O ex-
deputado paulista vinha li
derando um grupo para es
timular o reconhecimento 
diplomático oficial do es
critório da Organização pa
ra a Libertação da Palesti
na (OLP) em Brasília. Ou
tros nomes não reeleitos 
contribuem para o enfra
quecimento da articulação 
de interesses árabes no 
Congresso. Por outro lado, 
vozes na Câmara Federal 
anunciam que o lobby ju
deu começa a crescer entre 
os parlamentares, apesar 
do reduzido número de di
plomatas na embaixada de 
Israel no Brasil. 

Já os cubanos tiveram 
melhor sorte. Apesar de 
perderem no Congresso 
Mareio Santillo, de São 
Paulo, parlamentar que 
mais trabalhou pelo reata
mento das relações diplo
máticas entre Brasil e Cu
ba, efes aipda contam com 
outros*'nomes na Câmara 
Federal. 

Mesmo assim,, os cuba
nos têm no Congresso ami
gos como-Joào Herrmann, 

,também de São Paulo, e 
Domingos Leonelli, da Ba
hia. 

PDS não vai comprar 
a briga dos grandes \ 

JOÁO EMÍLIO FALCÃO 
Repórter Especial 

A pesar de estar com 
a bancada bastante 
reduzida — 32 depu

tados e cinco senadores — 
o PDS encontra-se dividi
do entre os que preten
dem uma oposição agres
siva ao presidente José 
Sarney e os que a dese
jam "responsável e con
fia vel", como o ex-
presidente Tancredo Ne
ves definia o comporta
mento de seu partido, o 
PP. 

Liderando os drusos do 
PDS, o deputado Bonifá
cio de And rada (MG), co
nhecido direitista, já con
seguiu o apoio de 14 pe-
dessistas para a defesa 
da soberania absoluta da 
Constituinte, reivindica
da pelos xiitas do PMDB. 
Com enfoque mais politi
co, a depjutada Miriam 
Portella (PI) observa: 

— Nósnão temos nada 
a ver com essa briga en
tre o PMDB e o PFL por 
fatias de poder. Nós te
mos é que lutar pela nova 
Constituição. 

,,, ESTILOS 

A divisão do PDS. que a 
cada dia se acentua, de
corre mais do relaciona
mento com o ex-
presidente do partido, o 
atual Presidente da Re
pública. O chamado gru
po de ex-ministros — se
nadores Jarbas Passari
nho (PA) e Roberto Cam
pos (MT) e o deputado 
Delfim Netto (SP) — lide
ra os que não pretendem 
envolver o presidente 
Sarney na campanha opo
sicionista. 

O melhor exemplo des
sa atitude tem sido dado 
por Delfim Netto, um 
crítico mordaz da política 

económica, mas que sem
pre desculpa o Presidente 
da Republica frisiando 
que não é bem informado, 
foi traído etc. O senador 
Jarbas Passarinho è, no 
partido, um dos poucos 
que tentam garantir o 
mandato de seis anos pa
ra o presidente Sarney, 
ressaltando a necessida
de do respeito à Constitui
ção em vigor. 

Passarinho tem sido 
criticado pelos deputados 
mais novos por sua ami
zade a Sarney. Nesta se
mana, ele disse clara
mente a vários pedessitas 
que não sairá da convic
ção de que a oposição de
ve ser responsável e con
fia vel, nem que isto re
presente a sua saída da 
presidência do PDS. O 
que ele deseja è um parti
do firme, sem demago
gia, com posições since
ras nem que sejam menos 
politicas. 

LIMBO 

Na divisão do PDS, ori
ginal é a posição do líder 
da bancada, deputado 
Amaral Netto. Em 86, 
quando o partido estava 
em desagregação, foi de
cisivo para salvar o que 
restava, exercendo uma 
oposição veemente. Neste 
período nunca poupou a 
Nova República, a come
çar pelo presidente Sar
ney. 

Amaral, porém, está 
mais voltado hoje para as 
denúncias contra o minis
tro da Fazenda, a quem 
tem chamado de corrup
to. Seu grande êxito neste 
primeiro mês de Consti
tuinte foi ter metido medo 
no PMDB, ao anunciar 
que entraria em sua reu

nião para interpelar o mi
nistro da Fazenda, já que 
este não tinha coragem 
de comparecer ao plená
rio da Constituinte. Cau
teloso, o PMDB desistiu 
de convocar o ministro. 

No que Amaral choca-
se contra os drusos é na 
defesa intransigente da 
predominância da Consti
tuição contra a soberania 
da Constituinte, com o 
que está colocando-se a 
favor dos que desejam 
preservar o Presidente 
da República de qualquer 
redução imediata do 
mandato ou transforma
ção do regime. 

VANGUARDA 

Os drusos consideram-
se os progressistas do 
PMDB. Como enfatiza a 
deputada Míriam Portei-
la, eles querem acelerar 
a elaboração da nova 
Constituição porque a 
atual não corresponde ás 
necessidades da socieda
de. Na sua opinião, as 
transformações exigidas 
não podem demorar. Se 
atingirá ou não o Presi
dente da República, isto 
não lhes preocupa. 

Para eles, a disputa em 
torno do parágrafo 7, art. 
57 do Regimento Interno 
da Constituinte — permi
te modificar a Constitui
ção por maioria absoluta 
— decorre, apenas, do 
confronto entre o PMDB e 
o PFL em torno de car
gos, vantagens, conces
sões de rádio etc. O PDS, 
como oposição, não tem 
nada a ver com isto e não 
deve ajudar nem o PFL, 
nem o PMDB. Deve é lu
tar pela soberania da 
Constituinte, colocando-a 
acima de tudo. 

Os inimigos estão 
dentro do Governo 

PEDRO ROGÉRIO 
Colaborador 

Nestes dias de crise é co
mum ouvir-se queixas do 
Governo contra xiitas e 
bakunins localizados em di
ferentes setores da vida na
cional, desde o Congresso 
às associações de classes, 
passando pela imprensa. 
As queixas são proceden
tes. Eles existem e estão aí 
para dificultar ainda mais 
o gerenciamento dos gra
ves problemas com que se 
defronta hoje o Governo do 
Presidente Sarney. 

Tanto quanto aqueles, no 
entanto, fazem mal ao Bra
sil, à vida das empresas e 
dos cidadãos os xiitas e 
bakunins localizados na 
própria administração fe
deral. E fácil identificá-los. 
A espécie mais comum é 
aquela que já está sendo 
conhecida como "a que 
gosta de sentar em cima". 
A expressão, se dita numa 
esquina da cidade, tomaria 
a conotação chula que iden
tifica os integrantes do cha
mado grupo de alto risco. 
Mas, não 'se trata dessa 
matéria, própria do Minis-, 
tério da Saúde. Os xiitas e 
bakunins do Governo são 
portadores de outro vírus, o 
vírus do imobilismo, tão 
nefasto ao Pais quanto a in
transigência política e a de
sobediência civil. 

A espécie de que trata
mos senta em cima de to

dos os assuntos, de todos os 
processos ou interesses que 
lhe são levados. E, com a 
soberba exclusiva dos es
tultos que têm o rei na bar
riga, ignoram olimpica-
mente até mesmo a contri
buição construtiva dos que 
têm, de fato, espírito públi
co e olham com preocupa
ção a pasmaceira desses 
baronetes da Nova Repú
blica. 

Não há, hoje, no País, 
quem não tenha um caso 
exemplar pa ra contar 
acerca desses funcionários 
inoculados de imobilismo e 
soberba, que constituem, 
nesta hora, os maiores ad
versários do Governo Sar
ney. E um paradoxo. Te
mos um Presidente dispos
to ao diálogo, e. abaixo de
le, servidores, em diferen
tes ministérios, tão imóveis 
que sequer respondem a 
um singelo pedido de au
diência. Não entenderam a 
interpretação democrática 
de planalto que nos legou 
Juscelino^Kubltschek e que 
,está sendo ̂ eguida fielmen
te por José Sarney. Ou, por 
outra, só conhecem a inter

p re t ação do conceito geo
gráfico: planalto (eles) é o 
que está acima da planície 
(nós). 

A profilaxia recomenda
da para o combate aos por
tadores desse vírus é a usa
da pela Sucam contra o 
mosquito da malária: a pul
verização. 

Brossard quer 
Assembleia 

mais atuante 
Porto Alegre — O minis

tro da Justiça, Paulo Bros
sard, alertou que a Consti
tuinte não ficará pronta es
te ano, caso se insista na te
se de que todos os consti
tuintes têm direito de parti
cipar da mesma forma dos 
trabalhos de elaboração. 
Argumentou que em todos 
os legislativos o trabalho 
parlamentar se faz através 
de comissões, garantindo-
se porém, o voto definitivo 
ao plenário. Brossard tem 
esperanças de que passado 
o fervor e o deslumbramen
to do primeiro mês, os ho
mens mais sensatos e mais 
importantes exerceriam 
sua influência natural no 
sentido da divisão dos tra
balhos e da condução dos 
problemas". 

Atribuiu as dificuldades 
de definição do regimento 
interno da Constituinte em 
parte ao fato de 70% dos 
seus integrantes serem no
vos. Lembrando que "o 
ofício p a r l a m e n t a r se 
aprende muito no correr do 
tempo, praticando e parti
cipando". Isto também, na 
opinião do ministro, expli
ca a "supervalorização de 
coisas que não são impor
tantes" como o regimento, 
que é uma lei meramente 
instrumental e se faz dele 
"uma questão inseparável, 
e inconciliável". Outro sin
toma desse equívoco, con
forme Brossard, e o núme
ro de emendas apresenta
das ao projeto de regimen
to interno. 

Ulysses vai ao 
Pericumã e sai 
pedindo união 

RITA NARDELLI 
Da Editoria de Política 

"O encontro com o presi
dente confirmou os anterio
res que tivemos, mesmo 
antes de ele ser presidente, 
e se permitirem uma pala
vra mais descontraída, foi 
uma conversa de namora
dos, e uma conversa no 
sentido de que devemos 
manter a maioria que te
mos, dada pelas urnas". 
Assim, o presidente da 
Constituinte e do PMDB, 
Ulysses Guimarães, defi
niu seu encontro ontem du
rante mais de quatro horas 
com o presidente José Sar
ney, no sítio de São José do 
Pericumã. 

Segundo U l y s s e s , o 
PMDB e o PFL uniram-se 
em torno de princípios e 
compromissos, e a Aliança 
Democrática será mantida 
não apenas na votação do 
Regimento Interno da As
sembleia mas também na 
elaboração da nova Consti
tuição, seguindo uma deci
são do povo — através da 
votação nos dois partidos, 
sobretudo no PM DB ̂  .._._ £ 

Ulysses considerou es« 
sencial um entenflimento 
entre o PMDB e o PFL, e 
disse estar certo de que 
"todos estão dispostos a 
reunificar as forças de sus
tentação dos nossos com
promissos, da Nova Repú
blica, da aliança, e de apoio 
ao Presidente no campo ad
ministrativo". Ele obser
vou que o presidente Sar
ney foi eleito pela Aliança, 
tem a responsabilidade de 
governar, enquanto os dois 
partidos têm a responsabi
lidade de apoiar o seu go
verno. 

RESPONSABILIDADE 

O presidente da Consti
tuinte disse ainda que even
tuais desentendimentos fa
zem parte do processo de
mocrático, e que as discor
dâncias entre o PMDB e o 
PFL são uma exceção, e 
não a regra. Indagado so
bre se estava preocupado 
com a sustentação política 
ao governo Sarney, respon
deu que não: 

— Vamos cumprir nos
sas responsabilidades — 
garantiu. 

A questão da soberania 
da Constituinte, que colo
cou em confronto o PMDB 
e o PFL, deverá estar re
solvida até terça-feira, se
gundo Ulysses, que acredi
ta em um entendimento em 
torno da e m e n d a de 
Maurino Ferreira Lima, 
que permite à Assembleia 
reagir no caso de medidas 
que ameacem os seus tra
balhos. O acordo sobre o te-
LUIZ MARQUES 

ma — que exige uma "Re
núncia Reciproca" — terá 
também que passar por ou1 

trás forças políticas, na 
opinião de Ulysses: 

— Queremos um Regi
mento que sirva a um4 
Constituição progressista, 
contemporânea, moderna. 
O acordo está andando, e 
espero que não surja ne
nhum tropeço para que ele 
se concretize. 

ECONOMIA 
Sarney e Ulysses conver

saram também sobre a siL 

tuação económica. Segun
do Ulysses, o governo está 
atento, e vai tomar provi
dências "numa sequência 
de medidas, aquelas princi
palmente derivadas dó 
adiamento do pagamento 
dos juros da divida exter
na". 0 deputado nâo quis 
adiantar as medidas, e 
nem se seriam anunciadas 
depois do carnaval. 

Ulysses disse também 
que pelos relatos já chega
dos estão sendo difíceis a$ 
conversas mantidas pelo 
ministro da Fazenda, Dil-
son Funaro, em Nova Ior
que e agora em Washing
ton: 

— Estamos aguardando 
relatos mais circunstancia
dos. Não são conversas fá
ceis, mas era quase inevi
tável, quase uma fatalida
de a posição que o Brasil te
ria que tomar. Foi uma op
ção a favor do País, de sua 
s o b e r a n i a , d a n ã o -
desaceleração do País, a 
favor de não haver reces
são, a favor da continuação 
do crescimento. Mas estou 
certo de que haverá com
preensão, principalmente 
das nações, e depois dos 
bancos. 

O presidente da Consti
tuinte qualificou a situação 
económica de grave e 
difícil, mas disse que inter
namente há sinais anima
dores, como a queda dos ju
ros e a inflação no patamar 
de 12 por cento: 

— Caminhamos para a 
normalização. A situação 
está sendo enfrentada: 

Numa avaliação do Pla
no Cruzado, Ulysses decla
rou que com ele e com o 
adiamento do pagamento 
dos juros da divida externa 
o presidente Sarney evi
denciou sua coragem, qua
lidade que julga indispen
sável a um homem público. 
A coragem de Sarney, se
gundo Ulysses, foi "calcu
lada e refletida", e não "es
touvada ou temerária". 

A reforma ministerial 
nâo foi tratada no encontro, 
segunefo Ulysses, para 
quem é natural que se o 
presidente "quiser tratar 
disso", o fará depois da 
posse dos governadores. 

Pedro S imon já def in iu toda a equ ipe 

Equipe de Simon tem 
presença da esquerda 
Porto Alegre — Numa so

lenidade rápida e simples, 
realizada na tarde de 
sexta-feira no Teatro do 
Instituto de Previdência do 
Estado (IPE) nesta cidade, 
o governador eleito do Rio 
Grande do Sul, Pedro Si
mon (PMDB), anunciou os 
nomes dos secretários de 
Estado para os próximos 
quatro anos. A nominata 
completa do secretariado é 
a seguinte: 

Chefe da Casa Civil — 
Desembargador Ladislau 
Rohnelt; secretário Espe
cial do Governo — Fábio 
Koff; Secretaria do Plane
jamento — Cláudio Accur-
so; Secretaria de Recursos 
Humanos e Modernização 
Administrativa — José 
Sanchotene Felice; Secre
taria da Agricultura e 
Abastecimento — Jarbas 
Pires Machado; Secretaria 
da Educação — Bernardo 
de Souza; Secretaria de Mi
nas e Energia — Alcides 
Saldanha; Secretaria da 
Fazenda — César Schri-
mer; Secretaria da Indús
tria e Comércio — Gilberto 
Mossmann; Secretaria do 
Interior, Desenvolvimento 
Regional, Urbano e Obras 

Públicas — Assis Roberto 
de Souza; Secretaria da 
Justiça — Rejane Filippi; 
Secretaria da Saúde — An
tenor Ferrari; Secretaria 
da Segurança — Waldir 
Valter; Secretaria do Tra
balho e Ação Social — José 
Ivo Sartori; Secretaria dos 
Transportes — Adão Fara-
co; Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul — Odacir 
Klein; Caixa Económica 
Estadual — Wilson Vargas; 
secretário Especial de As
suntos Internacionais — 
Ricardo António Silva Si-
tenfus; assessor Especial 
do Governo para Negocia
ção da Dívida — professor 
da Universidade de Campi
nas — Paulo Renato de 
Souza. 

Quatro dos cinco deputa-, 
dos que integram o secreta
riado do novo governo são 
claramente identificados 
com os setores de esquerda 
do partido: Antenor Ferra
ri, Ruy Ostermann, Ivo Sar
tori, além do presidente do 
PMDB gaúcho, César 
Schirmer. Também vincu
lado à ala progressista do 
partido, é o escolhido para 
a Secretaria da Educação, 
Bernardo Souza. 
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