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PDS e PFL exigem o funcionamento da Câmara 
! ,; 

Pretendem abrir a sessão às 13 horas de segunda-feira, mesmo que Ulysses não autorize 
, , O deputado Ulysses Guima-
'rães (PMDB-SP) decidirá na 
Isegunda-feira de manhã se au-
•toriza ou não a abertura, às 13 
lhoras, da sessão ordinária da 
'Câmara, como está sendo pre-
itendido pelos líderes do PFL e 
'do PDS. deputados José Lou-
írenço (BA) e Amaral Netto 
i (RJ), respectivamente. 
\ j Ulysses tem sido. até o mo
imento, favorável ao recesso 
franco da Câmara e do Senado 
ipara que toda a prioridade seja 
[dada à Assembleia Constituin-
i te, conforme decisão do PMDB. 
|Como, porém, o Senado fará 
isessâo e x t r a o r d i n á r i a na 
| segunda-feira, às 18h30, é pro-
ivávelque concorde com o fun
cionamento da Câmara. 
i 

FISCALIZAÇÃO 
I 
í A ideia de forçar a abertura 
.da Câmara foi suscitada pelo 
J deputado Amaral Netto durante 
i o carnaval. Para ele, a imagem 
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do Congresso está muito preju
dicada e ficará ainda pior se a 
Câmara e o Senado não funcio
narem. O recesso de carnaval, 
de sexta-feira, dia 27, até segun
da, dia 9, pareceu-lhe um gran
de erro. 

Amaral tentou comunicar-se 
com Ulysses e fazer-lhe essa 
ponderação mas não conseguiu, 
apesar de telefonar para vários 
locais. Comunicou então sua 
ideia ao lider do PFL, José Lou
renço, que se manifestou favo
rável à abertura da sessão ordi
nária de segunda-feira em qual
quer circunstância. 

Caso Ulysses não concorde. 

bastará que compareçam ao 
plenário no horário — 13 horas 
— 48 deputados. Se tiver algum 
integrante da mesa, este abre a 
sessão. Não havendo, cabe ao 
mais velho entre os presentes 
fazê-lo. A ideia é iniciar a ses
são e convocar uma outra, ex
traordinária, para as I8h30 — 
-como o Senado — a fim de não 
prejudicar a Constituinte, mar
cada para as 14 horas de 
segunda-feira. 

As previsões informais são de 
que haverá um acordo entre 
Ulysses e os lideres do PFL e do 
PDS. Isso porque não interessa 
ao Legislativo um confronto 
desse nível, que somente preju
dicaria sua Imagem. O entendi
mento teria como base o funcio
namento da Câmara em duas 
sessões plenárias por semana, 
no mínimo, com as comissões 
ficando em recesso. O PDS, no 
entanto, continua insistindo na 
possibilidade de criação das 
CPIs para fiscalizar o Governo. 

Amaral ameaça recorrer ao STF 
Um pedido de inscrição para 

| usar da palavra no Grande Ex-
ipediente da C â m a r a , na 
[segunda-feira. dois requeri-
i mentos de informações ao Go-
jverno e um projeto de lei: estes 
i foram os recursos utilizados on-
] tem pelo líder do PDS. deputado 
iAmaral Netto (RJ), para, sene-
jcessário, acionar judicialmente 
«a mesa por esta não estar cum-
[prindo a Constituição em vigor, 
ião não convocar uma sessão or-
! dinária da Câmara, 
i — A mesa está cometendo cri-
jme de responsabilidade, e em 
idefesa da Câmara vou até ao 
| Supremo Tribunal Federal, 
i Ulysses Guimarães não está 
[exercendo a presidência da Câ-
imara como deveria — declarou 
[Amaral, pouco antes de forma-
ilizar seus pedidos junto ao 
[ secretário-geral da Mesa, Pau-
i lo Afonso Martins de Oliveira. • 
[ Segundo Amaral Netto. a me-
isa teria que convocar sessão or-
jdinária da Câmara, já que o ar-
itigo 29 da Constituição prevê 
[que o Congresso Nacional se 
ireunirá anualmente de Io de 
[março a 30 de junho e de 1° de 
lagosto a 5 de dezembro. O lider 
[observou que tal dispositivo não 
lesta revogado, e declarou que 
jcomo não é deputado em decor-
irência de ser constituinte, está 
["disposto a tudo" para fazer a 
i Câmara funcionar. 
| Em seu gabinete, antes de 
idirigir-se à Secretaria Geral, 
[Amaral buscava uma forma de 
icontestar a mesa junto ao Su-
[premo. Inicialmente, ele pen-
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sou em recorrer à figura de cri
me de responsabilidade, diante 
da falta de qualquer atitude da 
mesa em relação às sessões da 
Câmara. Em dúvida quanto ao 
procedimento que deveria ado-
tar. consultou o ex-senador Eu
rico Resende, que lhe explicou 
que para a impetração de man
dado de segurança, deveria ha
ver uma lesão de direito. Resen
de deu um exemplo: a mesa do 
Senado poderia acionar judi
cialmente a da Câmara, caso 
aprovasse um determinado pro
jeto. e a tramitação deste fosse 
impedida pelo não funciona
mento da outra Casa. 

Amaral Netto insistiu junto 
ao ex-senador na possibilidade 
de, enquanto deputado, poder 
contestar a mesa perante o Su
premo. Foi então que Eurico 
Resende citou o direito do depu
tado de fazer um pronuncia
mento, ou de apresentar um 
projeto. Nesta hipótese, haveria 
lesão de direito, se a Câmara 
não estivesse funcionando, sen
do necessário um estudo da me
dida a ser encaminhada ao judi
ciário. 

O líder do PDS determinou à 
sua assessoria que elaborasse 
rapidamente um projeto "sobre 
qualquer coisa", requerimentos 
de informações e um pedido de 
uso da palavra. Pouco depois, 
estava tudo pronto: um ofício a 
Paulo Afonso pedindo a inscri
ção no Grande Expediente, com 
o argumento de que todos os 
membros da mesa estavam au
sentes de Brasília e que era des

conhecido o local onde estaria o 
livro de inscrições, dois requeri
mentos de informações e um 
projeto. 

O primeiro requerimento foi 
dirigido ao ministro da Fazen
da, sobre "a verdade a respeito 
da negociação da dívida exter
na brasileira, na viagem aos 
Estados Unidos, à Europa e ao 
Japão, "uma vez serem desen
contradas as informações divul
gadas pela imprensa brasilei
ra". O segundo, ao ministro da 
Justiça, indagando sobre a pre
visão de gastos com a constru
ção do edifício-sede da Empre
sa Brasileira de Notícias, "uma 
vez que o convénio firmado com 
a Novacap aponta, apenas, a 
quantia de 250 milhões de cruza
dos, podendo ser aditada desde 
que necessidades o justifi
quem". Já o projeto revoga o 
decreto-lei que cria o Fundo Na
cional de Desenvolvimento e 
institui o empréstimo compul
sório. 

Ao encaminhar todas as pro
postas a Paulo Afonso, o lider 
pediu um recibo, e foi orientado 
a protocolar os documentos, o 
que acabou por desistir de fa
zer. Paulo Afonso observou em 
tom de brincadeira, que a entre
ga havia sido documentada pe
los fotógrafos e clnegrafistas. A 
imprensa. Amaral disse que a 
Câmara tem o poder legitimo 
delegado pelo povo, tanto quan
to a" Constituinte, e informou 
que há dois dias procurava o 
presidente Ulysses Guimarães 
sem encontrá-lo. 

Amaral Netto (D) entrega ao secretário Paulo Afonso os documentos para abrir a sessão 

Esquerdas não irão ao plenário 
T,Se depender dos partidos de 
esquerda, o PFL e o PDS não te
rão êxito em sua tentativa de 
forçar a realização de sessões 
ordinárias da Câmara a partir 
de segunda-feira. O líder em 
exercício do PDT, Amaury Mul-
ler. afirmou ontem que a inicia
tiva é anti-regimental, enquan
to o vice-líder do PCB. Augusto 
Carvalho, advertia que os pefe-
listas estão tentando reduzir a 
importância da Constituinte. O 
PT e o PC do B também discor
dam do funcionamento normal 
das duas Casas do Congresso 
durante a elaboração da nova 
Carta Magna. 
u Para barrar a ofensiva, as li
deranças esquerdistas estão 
orientando suas bancadas no 
sentido de que não compareçam 
ao plenário da câmara às 13 ho-
cas de segunda-feira, quando o 
PFL e o PDS tentariam reunir 
um mínimo de 48 deputados pa
ra abrir a sessão. Os pedetistas. 
petistas e comunistas, que so
mam 51 parlamentares, só apa
recerão às 14 horas já para a 
sessão da Constituinte. 

r , REGIMENTO 
"Não há o menor amparo re

gimental para a realização des
ta sessão", advertiu ontem o de
putado Amaury Muller. segun-
dp o qual o PFL só conseguirá 
êxito em sua tentativa se "cha
p a r as tropas do Exército, co
mo ameaçou o líder José Lou
renço". Ele citou o artigo 17 do 
Regimento Interno da Câmara, 
que inclui entre as atribuições 
exclusivas do presidente da Ca
sa a convocação de sessões or
dinárias, "o que Ulysses não 
íçz". 

Na opinião do vice-líder pede-
tista. a Câmara deve permane
cer em recesso até que o Regi
mento da Constituinte seja 
aprovado. "A partir daí. estará 
assegurada a precedência da 
Assembleia sobre o Congresso, 
que só se reunirá extraordina
riamente para tratar de assun
tos relevantes". 

Além da soberania da Assem
bleia sobre a Câmara e o Sena
do, o PDT não abre mão do pa
rágrafo 7 do artigo 57 do substi
tutivo do senador Fernando 
Henrique Cardoso, que tentará 
aprovar junto com destaques 
para as emendas que ampliam 
a possibilidade de apresentação 
de projetos de resolução. Os bri-
zolistas nâo aceitam a nova 
emenda do deputado Maurilio 
Ferreira Lima, defendem a 
aprovação de propostas nas co
missões por maioria simples e a 
participação popular na elabo
ração da Constituição, aleém da 
realização de plebiscito para re
ferendar o texto constitucional. 

O deputado Amaury Muller 
lamentou o "tratamento gros
seiro" que os partidos de es
querda vêm recebendo por par
te do deputado Ulysses Guima
rães. "Até o momento, não fo
mos sequer convidados para 
participar das negociações em 
torno do Regimento Interno", 
afirmou o parlamentar. 

Augusto Carvalho 

O PCB também nâo concorda 
com o funcionamento normal 
das duas Casas do Congresso e 
defende uma Constituinte ex
clusiva. Segundo o deputado 
Augusto Carvalho (DF), a tenta
tiva de realizar sessão da Câ
mara na segunda-feira não pas
sa de uma manobra com o obje-
tivo de reduzir a importância da 
Constituinte. 

Para o parlamentar comunis
ta, o Congresso só deve ser con
vocado extraordinariamente 
para decidir sobre questões re
levantes, de modo que o seu fun
cionamento não prejudique os 
trabalhos da Constituinte. Ele 
quer a Assembleia discutindo 
não apenas temas constitucio
nais, mas também os assuntos 
do dia-a-dia que dizem respeito 
à população brasileira: "Não dá 
para ficarmos falando eterna
mente sobre as minúcias do Re
gimento enquanto a crise econó
mica está massacrando o povo 
lá fora"! 

Carvalho defendeu a rearticu-
lação rápida das forças pro^ 
gressistas na Constituinte para 
enfrentar o que classificou co
mo "avanço das forças reacio-
nàrias representadas pelo PFL. 
PDS e pa r t e do própr io 
PMDB". Lamentando a "vaci
lação" peemedebista diante das 
pressões do Governo, ele criti
cou a "barganha generalizada" 
promovida pelo Executivo com 
o objetivo de controlar a Consti
tuinte. 

O deputado comunista apro
veitou para contestar os "argu
mentos fantasiosos" utilizados 
pelas lideranças pefelistas para 
justificar o movimento contra a 
soberania da Constituinte: 
"Nâo é verdade, como eles di
zem, que estamos tentando re
duzir o mandato do presidente 
Sarney. Como Tancredo Neves 
prometeu, a duração do manda
to deve ser de quatro anos, tem
po suficiente para a transição 
que nos levará à estabilidade 
democrática". 

Ulysses chega amanhã para concluir entendimentos e decidir se haverá sessão na Câmara 

PMDB defende 
sua proposta 
O lider do PMDB na Câmara, 

deputado Luiz Henrique, é con
tra o funcionamento normal da 
Câmara e do Senado simulta
neamente com a Assembleia 
Nacional Constituinte. Segundo 
ele. o seu partido nâo abrirá 
mâo do funcionamento das duas 
Casas do Congresso somente 
"em caráter excepcional", co
mo consta da proposta do Regi
mento Interno da Constituinte. 
uma vez que não haverá tempo 
para o trabalho nos três plená
rios. 

Luiz Henrique observou que a 
proposta do PMDB. que consta 
do projeto de Regimento, não 
trata do fechamento da Câmara 
e do Senado, mas. sim. procura 
dimensionar o seu funciona
mento, restringindo-o aos casos 
de urgência. 

Para Luiz Henrique, não há 
como funcionar Câmara. Sena
do, Congresso e Constituinte ao 
mesmo tempo, uma vez que as 
comissões deverão se reunir de 
manhã, as sessões plenárias se
rão à tarde e até à noite. Quanto 
ao funcionamento do Legislati
vo para a análise de matérias 
urgentes e relevantes, o líder 
acha que a apreciação dessas 
matérias poderá ser feita nos fi
nais de semana e até mesmo às 
segundas-f eiras. 

Pára a aprovação do regi
mento na próxima semana, de 
acordo com Luiz Henrique, terá 
que haver certos acordos, pois 
há mais de 100 pedidos de desta
ques. Só a votação desses desta
ques demandará mais de 10 
dias, já que a aprovação terá 
que ser nominal para cada des
taque. Ele tentará nos próximos 
dias um acordo para solucionar 
o impasse sobre o Regimento. 
No entanto, "se não houver um 
acordo com as lideranças para 
a retirada dos destaques vamos 
ter que colocar os assuntos em 
votação e gastarmos muito 
mais tempo para a aprovação 
do Regimento", afirmou o líder 
peemedebista. 

Lourenço já 
aceita acordo 
O líder do PFL, deputado Jo

sé Lourenço, disse ontem que 
não pode abrir mão da ordem 
constitucional e é. por isso que 
defende o funcionamento da Câ
mara e do Senado durante a As
sembleia Nacional Constituinte. 
Todavia, admitiu que nas nego
ciações para o regimento da 
Constituinte ele poderia ceder, 
em parte, na sua exigência, de 
modo a que aquele funciona
mento se desse em dias pre
fixados. 

Segundo Lourenço, "nâo se 
pode pisotear a Constituição em 
vigor", daí sequer aceitar que 
no acordo tratou do recesso da 
Câmara e do Senado. Contudo, 
acha o lider pefellsta que a 
Constituinte tem prioridade 
real sobre as atividades nor
mais das duas Casas do Legisla
tivo. 

Argumentou, ainda, que ê 
preciso fazer com que a Câma
ra e o Senado realizem sessões 
semanais a fim de que se acabe 
com o "pinga-fogo" na Consti
tuinte, um horário impróprio, 
mas que foi na saída, tendo em 
vista que os parlamentares pre
cisavam de tribuna para expor 
seus problemas políticos e os de 
seus Estados. 

A lei do mais forte 
SÉRGIO CHACON 
Editor de Politica 

A controvérsia sobre o 
funcionamento ou nâo 
da Câmara e do Senado 

Federal nâo é uma questão 
partidária, embora o PMDB e 
o PFL divirjam a seu respeito. 
Antes de mais nada, ê uma 
questão constitucional. E a 
Constituição que afirma, em 
seu artigo 29: "O Congresso 
Nacional reunir-se-á, anual
mente, na Capital da União, 
dei" de março a 30 de junho e 
de 1° de agosto a 5 de dezem
bro". 

A rigor, o Congresso já de
veria estar funcionando nor
malmente, desde o dia 1", 
quando foi solenemente insta
lado com a leitura da mensa
gem do Presidente da Repú
blica. O seu recesso de Carna
val, dentro dessa ótica, è total
mente ilegal porque foi dado 
como um fato consumado, 
sem que o plenário deliberas
se a respeito, como manda a 
Constituição, em seu artigo 44, 
que define a competência ex
clusiva do Congresso nos vá
rios assuntos, inclusive a de 
"deliberar sobre o adiamento 
ou suspensão de suas ses-

Se o Congresso não decidiu 
pelo seu recesso, deveria estar 
funcionando normalmente. O 
recesso a que está submetido é 
um desrespeito à Carta em vi
gor. Assim como vai ferir a 
Constituição e a ordem jurídi
ca qualquer deliberação sobre 
o funcionamento da Câmara e 
do Senado partida do plenário 
da Assembleia Nacional Cons
tituinte. 

E com base nesses argu
mentos de natureza jurídica 
que b PFL e o PDS vêm defen
dendo a convocação de sessão 
da Câmara para que ela deci
da sobre o seu funcionamento 
durante o período de elabora
ção da nova Constituição. Eles 
serviram também de lastro 
para que o presidente do Sena
do, Humberto Lucena, convo
casse para segunda-feira pró
xima reunião plenária, a fim 
de adaptar seu regimento ao 
da Constituinte. 

Argumentam os líderes do 
PDS e do PFL que, se a As
sembleia definir as normas do 
funcionamento dos plenários 
da Câmara, do Senado e do 
Congresso, estará extrapolan
do suas funções e finalidades, 
na medida em que revogará 
um dispositivo da Carta em vi
gor. Entendem os liberais e 

pedessistas que. aberto o pre
cedente, o plenário da Consti
tuinte poderá, também por 
maioria absoluta de votos, al
terar outras disposições cons
titucionais, como as relativas 
ao mandato do presidente Sar
ney, às medidas de emergên
cia, aos decretos-leis enfim, 
todos os que a maioria absolu
ta do plenário julgar conveni
ente. 

O PMDB e os partidos de es
querda defendem — com ar
gumento político e não-
juridico — o fechamento da 
Câmara. Senado e Congresso 
até a promulgação da Nova 
Carta, alegando que o funcio
namento simultâneo de todas 
as Casas poderia prejudicar o 
processo de elaboração consti
tucional. Acreditam na neces
sidade da prevalência da 
Constituinte sobre os demais 
fóruns legislativos e trazem, 
embutida nessa colocação, a 
defesa da soberania e da ex-
clusivadade da Assembleia. 

Para o PDT, PT e PCB, a 
Constituinte não precisa con
cluir a elaboração da nova 
Constituição para fazer as mu
danças políticas, económicas 
e sociais que considera neces
sária. Ela pode, até para se 
Impor, na visão das esquer
das, colocar o Congresso ordi
nário em recesso, limpar da 
atual Constituição o chamado 
entulho autoritário e abrir ca
minho para o bom exercício de 
sua missão. 

Funcionar ou nâo funcionar 
o Congresso não é uma inda
gação de cunho hamletiano. 
mas uma decisão sobre a tran
sição que vive o Pais. Se é pa
ra se extinguir desde já o que 
resta de ordem jurídica, antes 
mesmo que uma nova ordem 
seja implantada, mãos à obra. 
Cabe aos políticos optar. Po
dem ficar com o que resta de 
ordem institucional por mais 
alguns meses ou destrui-la Já, 
para que a Constituinte impe
re sobre os demais poderes, 
que serão por assim dizer des-
constituídos. 

Sem uma ordem jurídica es
tabelecida, ainda que preca
riamente, entra em cena o po
der da força. E nos confrontos 
entre os que dispõem da força, 
os políticos, via de regra, têm 
levado a pior. A lei do mais 
forte sempre beneficiou o ou
tro lado. 

Líder: governo não opina 
O Governo não tem posição a 

respeito do funcionamento da 
Câmara e do Senado durante a 
Constituinte, garantiu ontem o 
líder da maioria, deputado Car
los SanfAnna. Acrescentou ain
da que o Palácio do Planalto 
não pretende interferir nessa 
decisão porque entende que ela 
é interna do legislativo. 

Mas. como constituinte, o 
líder governista assinalou que 
aquelas reuniões só deveriam 
ser feitas para examinar assun
tos de urgência propostos pelo 
Executivo, até porque, lem
brou, com a Constituinte, as ini
ciativas parlamentares fica
ram suspensas. 

Embora considere a decisão 

sobre o funcionamento da Câ
mara e do Senado um problema 
exclusivo do Legislativo, o Go
verno torce para que o Congres
so ordinário funcione paralela
mente à Constituinte. Mesmo 
que não haja sessões todos os 
dias. o governo entende que ele 
deve funcionar para votar as 
mensagens do presidente da 
República e decidir sobre as
suntos que tem de passar pelo 
seu crivo. 

Além disso, o governo teme 
que, funcionando com exclusivi
dade, a Constituinte acabe se 
impondo ao Poder Executivo. 
Porisso é que os líderes do PFL 
não aceitam o recesso da Câma
ra e do Senado. 

Ulysses 
foge para | 
descansar j 

O presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, da Câ-' 
mara e do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães, se refugiou 
no litoral fluminense, em busca 
de descanso, segundo informa
ções do seu gabinete em 
Brasília. Nem o lider do PDS, 
Amaral Netto, conseguiu fazer 
qualquer contato com ele. em
bora venha tentanto há dois 
dias. 

"Deixem o Dr. Ulysses em 
paz. Eu que sou muito mais jo
vem, já estou com a pilha gasta. 
Imaginem ele", apelou o lider 
do PMDB na Câmara, deputado 
Luis Henrique, ao ser abordado 
sobre o paradeiro do presidente 
da Constituinte, que para a 
maior parte dos parlamentares 
está "em local incerto e nâo 
sabido". 

Sem encontrar Ulysses e sem 
saber do livro de inscrição para 
falar no grande expediente da 
sessão ordinária da Câmara na 
segunda-feira, o líder do PDS, 
deputado Amaral Netto procu
rou o secretário-geral da mesa 
da Câmara, Paulo Afonso Mar
tins de Oliveira, manifestando 
por escrito sua intenção de "u-
sar de meu direito de deputa
do". Ele criticou o deputado 
Ulysses Guimarães, acusando-o 
de não estar exercendo a presi
dência da Câmara "como deve
ria". 

O líder do PDS frisou que a 
Câmara deveria estar funcio
nando desde o dia 2, com o en
cerramento do recesso do Le
gislativo. 

Ulysses Guimarães e os de
mais líderes partidários estão 
ausentes de Brasília em função 
do "recesso branco" do carna
val, quando foram suspensas aá 
sessões da Constituinte. Neste 
período foram interrompidas 
também as negociações para a 
aprovação do segundo substitu-
tivo do Regimento Interno, ela-, 
borado pelo relator, o senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

O retorno de Ulysses a 
Brasília está previsto para 
amanhã. Durante a sua ausên
cia, nâo deixou nenhum telefone 
para ser contatado. Indicado 
pelo presidente Sarney para 
coordenar as negociações sobre 
o regimento e acumulando tam
bém a presidência do PMDB. 
da Câmara e da Constituinte, 
ele viaiou sem avançar nego
ciações para por fim ao impas
se instalado np final de feverei
ro. 

Em Angra? Lá 
ninguém o viu 

Da Sucursal 

São Paulo — Uma bucólica 
ilha no litoral do Rio de Janeiro, 
próximo à bahia de Angra dos 
Reis. pode ser o refúgio do de
putado Ulysses Guimarães que 
está desaparecido desde domin : 

go, quando foi visto pela última 
vez em Brasília, trajando terno; 
claro, durante a abertura dos 
trabalhos do Congresso Naclo-! 
nal. 

Longe dos centros onde acon
tecem febris articulações políti
cas, o presidente da Câmara e 
da Constituinte provavelmente 
esteja descansando nessa ilha: 
mais precisamente na casa de 
veraneio do ministro Renato 
Archer, ao lado de sua mulher,' 
dona Mora, e de uma cunhada. 

Conseguir informações sobre 
o paradeiro do deputado não é 
uma tarefa fácil. Em seu escri
tório de São Paulo, Duperon. 
um de seus mais antigos auxi
l iares, muito gen t i lmen te 
desculpa-se por não saber o pa
radeiro do chefe. "Infelizmen
te, nâo sei informar. Pelo que 
estou sabendo, ele foi ao Rio de' 
Janeiro e de lá viaja domingo 
para Brasília". Na casa do de-| 
putado, a empregada é solicita
da, mas não chega a acrescen
tar qualquer informação: "E le 
não está. Viajou, mas não sei 
praonde". 

Se o presidente da Câmara e 
da Constituinte realmente esti
ver em Angra dos Reis. ele con
seguiu se manter incógnito para 
a imprensa local. Roberto Ave-' 
lar. por exemplo, que é repórter; 
da Rádio Angra dos Reis. rea-i 
giu com grande surpresa ao ser' 
indagado se tinha alguma pista 
sobre o destino do deputado. 
"Acho que a informação não 
procede, por aqui ninguém noti
ciou nada disso", comentou., 
meio perplexo. 

Sarney volta 
hoje à tarde 
para Brasília 

O presidente José Sarney re-; 
torna a Brasília hoje, às 17 no-
ras, depois de inaugurar, em 
Salvador, a Fundação Casa de 
Jorge Amado. Para segunda-
feira, a sua agenda registra 13, 
audiências e despachos. 

Sarney despachará com o. 
lider do Governo na Câmara, ' 
Carlos SanfAnna, além dos 
chefes do SNI, do Gabinete Mili-,; 
tar e Civil e o ministro da Justi-! 
ça. A tarde, receberá o presi-j 
dente da Corte Constitucional, 
de Justiça da Itália, professor' 
António La Pérgola: Yolanda, 
Costa e Silva, os governadores i 
do Ceará, de Mato Grosso do Sul' 
e o eleito de Mato Grosso, o pre-1 
feito do Rio. além de Giulite' 
Coutinho e Paulo Machado de> 
Carvalho. 


