
Não é a hora, diz Richa 
s—\ senador José Richa. 
( )(PMDB-PR) disse 
\^s ontem que o presi
dente José Sarney, ao pe
dir aos partidos de sus
tentação do Governo um 
acordo político em tornol 
de seu mandato, estál 
atropelando a questão doi 
mandato presidencial, I 
cuja discussão, segundo \ 
ele, é inoportuna, até por- \ 
que influencia os traba-i 
lhos da Assembleia Ate* 
cional Constituinte. 

José Richa, um nome\ 
sempre lembrado corno] 
candidato potencial â 
Presidência da RepúbliA 
ca, disse não entender' 
porque "o Presidente es-j 
tá querendo atropelar es-j 
sa questão", contestando] 
que a negociação da dívi-l 
da externa dependa dei 
uma definição do tempol 
de governo do presidente1-
Sarney, mesmo porque, 
observou, "o relaciona
mento internacional se 
faz entre países, e não en
tre pessoas". * 

O senador Affonso Ca
margo, 3? vice-presidente 
nacional do PMDB, vai 

I procurar o deputado 
Ulysses Guimarães, logo, 

I depois da aprovação do 
j Regimento Interno da 
Constituinte, possiveh 

\ mente ainda hoje, para 
j sugerir que ele convoque 
a bancada de 305 consti
tuintes do partido para 
decidir a respeito da du-

J ração do mandato de Sar
ney, atendendo assim, a 
desejo do Presidente ma
nifestado ao líder Luís 
Henrique, no café da ma
nhã de anteontem. \ r 

O senador paranaense 
acha que esta não seria a 
melhor oportunidade pa
ra que o presidente Sar^ 
ney pedisse ao PMDB 
uma definição sobre a du-

I ração de sua permanên-
Icia no poder, uma vez que 
entrou água no Plano 
Cruzado, o País atraves
sa uma das piores crises 
cambiais de sua história e 
não se acha em posição 
favorável para renego
ciar sua dívida externa 
com os credores estran
geiros. 

O ex-ministro dos 
Transportes acredita que 

lo PMDB terá de atender 
ao apelo do presidente da 
República, reunlndo-se 
para manifestar sua posi
ção. Pessoalmente, o se
nador Affonso Camargo é 
Ifavórável a um mandato 
de quatro anos, lembran
do o compromisso que 
Tancredo Neves assumiu 
com o povo durante os, 
comícios da campanha 
pelas diretas. 

Affonso propõe que o 
Presidente escolhido em 
1988 tenha mandato de 
seis anos para que seu su
cessor seja eleito junto 
com o Congresso, em 
1994. A seu lado, o presi
dente do PMDB da Bahia, 
Genebaldo Correia, afir
mava que também defen
de o mandato de Quatro 
anos para Sarney. Gene
baldo concordava com 
Camargo em outro ponto: 
esta não é a melhor opor
tunidade para Sarney co
locar a questão da dura
ção de seu mandato. 


