
Sarney cobra de 
Ulysses o apoio * 

O presidente José Sarney 
disse claramente ao presi
dente do PMDB e da As
sembleia Constituinte, de
putado Ulysses Guima
rães, na reunião que tive
ram no sítio do Pericumã, 
sábado último, que o 
PMDB não tem correspon
dido à sua confiança. Em 
consequência, passará a 
prestigiar no PMDB so
mente os que apoiam seu 
Governo. 

' A informação é do lider 
do PFL, deputado José 
Lourenço (BA), que jantou 
no sábado com o presidente 

' Sarney. Eufórico com essa 
, disposição do Presidente 

da República, observa Lou
renço: "Basta demitir al
guém dos mais rebeldes. 
Os outros vão todos para a 
porta do Planalto hipotecar 
solidariedade ao Presiden
te". 

Na opinião de José Lou
renço, o que o PMDB pre
tendia fazer com a aprova
ção do § 7, do art. 57 do Re
gimento Interno da Consti
tuinte — permite alterar a 
Constituição por maioria 
absoluta — era uma des
lealdade com o Presidente 
da República. O objetivo do 
PMDB era atingir o Presi
d e n t e da R e p ú b l i c a , 
reduzindo-lhe o mandato, 
criando-lhe dificuldades. 

Alguns setores pensavam 
até em revogar as medidas 
de emergência — "nenhum 
Estado pode ficar sem sua 
defesa" — para depois pro
mover agitações que preju
dicassem o Governo. 

Isso, a seu ver, não há 
mais possibilidade de acon
tecer. Com a reação do 
PFL e dos que realmente 
apoiam o Governo Sarney 
dentro do PMDB, ficou cla
ro que não há condições de 
ser aprovado o § 7 do art. 57 
como está no parecer do re
lator, senador Fernando 
Henrique Cardoso. Será 
aprovada uma nova reda-
ção, compatibilizando as 
emendas de Lourenço e do 
deputado Maurílio Ferrei
ra Lima, definindo precisa
mente o que seja matéria 
de relevância. Não será 
permitida mudar a Consti
tuição em vigor. 

REFERENDUM 

Não acredita o líder do 
PFL que os xiitas (os radi
cais) do PMDB continuem 
insistindo na proposta do 
referendum popular para 
assuntos polémicos. Na sua 
opinião, o referendum não 
se justifica porque os 
atuais parlamentares de
têm o poder constituinte. 

"Se passar essa propos

ta, apresentarei de imedia
to uma emenda à Constitui
ção, para incluir nas dispo
sições transitórias, dizendo 
que na hipótese do referen
dum ser negativo o Consti
tuinte estará automatica
mente dissolvida e serão 
convocadas eleições dire-
tas de imediato. Se o povo 
nâo aprovar o que não fi
zermos, não seremos mais 
os representantes do po
vo". 

As dificuldades tendem a 
diminuir, também, com a 
decisão do presidente José 
Sarney, comunicada ao 
presidente Ulysses Guima
rães, de só prestigiar os 
que realmente estão com 
seu Governo. O PMDB lhe 
tem faltado em todas as 
ocasiões que realmente ne
cessitou, mas nem por isso 
deixa o Governo de usu
fruir o Governo. 

"O Chico Pinto (deputa
do Francisco Pinto — 
PMDB-BA) nunca deu um 
voto ao presidente Sarney, 
mas quer manter os car
gos. Quem desejar ser opo
sição que seja, mas sem fi
car no Governo. Basta de
mitir alguém dos mais re
beldes. Os outros vão todos 
para a porta do Planalto hi
potecar solidariedade ao 
Presidente", afirma Lou
renço. .#. 


