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Ulysses defende: o ideal é mandato de 5 anos 
A definição foi em reunião com Sarney. A tendência do PMDB, sem consenso, é por esse período 

O presidente do PMDB, da 
Câmara e da Assembleia Nacio
nal Constituinte, deputado Ulys
ses Guimarães, defendeu on
tem, o mandato presidencial de 
cinco anos, depois de conversar 
durante mais de duas horas 
com o presidente José Sarney, 
no Palácio do Planalto. 

Ulysses, que vem consultando 
os governadores e parlamenta
res do PMDB sobre a duração 
de Governo do presidente da 
República, combateu o manda
to de seis anos, para ele "evi
dentemente longo", e pela pri
meira vez, também o de quatro 
anos, porque "a circunstância 
de se fazer logo depois da Cons
tituinte uma eleição é totalmen
te inconveniente". 

O mandato de cinco anos, se
gundo Ulysses, "tem tradição 
desde 1930 — foi aquele de presi
dentes como Dutra, o próprio 
Getúlio Vargas, Juscelino Ku-
bitschék e outros mais. Essa re
gra só foi excepcionada pelo úl
timo presidente, João Batista 
Figueiredo". 

O mandato de cinco anos, já 
admitido até pelo presidente Jo
sé Sarney, não é consenso den
tro do PMDB. Ulysses identifi
ca uma inclinação nesse sentido 
dentro de sua bancada, obser
vando que "cinco anos propor
cionam as possibilidades de 
uma atuação no interesse públi
co mais consentânea com o 
mandato presidencial". 

Quando será definido o man
dato presidencial, Ulysses nâo 
sabe exatamente. Disse que 
"não depende só de mim", e ob
servou que "temos aí mais de 
500 constituintes, cerca de 14 
partidos, e todos terão que opi
nar". Ele pretende esgotar o 
mais rapidamente possível as 
conversas dentro de sua banca
da e partir para o contato com 
as outras lideranças partidá
rias, especialmente as que com
põem, com o PMDB a Aliança 
Democrática, o PFL hoje refor
çado pelo PTB. 

O deputado Ulysses Guima
rães — apesar dos apelos feitos 
pelo presidente José Sarney, no 

sentido de que a questão seja 
definida o mais rapidamente 
possível — tem se esquivado de 
falar sobre um possível acordo 
político para a definição do 
mandato presidencial em prazo 
mais curto. 

Ele ressalta que a matéria se
rá tratada em tempo próprio e 
pelos canais competentes da 
Assembleia Nacional Consti
tuinte, ou seja: Subcomissão do 
Executivo, Comissão dos Pode
res de Estado e Sistemas de Go
verno, Comissão de Sistemati
zação e, finalmente, o plenário 
da Constituinte. 

O deputado Prisco Vianna, 
que defende para já um acordo 
político em torno do tempo de 
governo do presidente José Sar
ney, também admite os cinco 
anos como fruto da negociação, 
mas observando que "essa ne
gociação deve começar pela 
constatação de que o mandato 
atualé de seis anos". 

Ulysses Guimarães comuni
cou ontem ao presidente José 
Sarney que fará realizar, na 
próxima quarta-feira, a eleição 
do líder do PMDB na Assem
bleia Nacional Constituinte, 
cargo disputado pelo senador 
Mário Covas e pelo deputado 
Luiz Henrique, líder do partido 
na Câmara. 

O presidente do PMDB pare
ce que desistiu de tentar afastar 
o senador da disputa. Na última 
conversa que tiveram, Ulysses 
não tocou no assunto e chegou a 
convidar Mário Covas para 
açompanhá-lo a São Paulo, pro
vavelmente para desfazer a im
pressão de que estava aborreci
do com o senador paulista, que 
advogara o seu afastamento da 
presidência do PMDB. 

Ulysses informou ainda ter 
acertado com o presidente José 
Sarney um encontro com toda a 
bancada do PMDB, sexta-feira, 
dia 20, no Palácio da Alvorada. 

Bancada firmará paz 
O presidente Sarney está con

vidando pessoalmente toda a 
bancada do PMDB na Câmara e 
no Senado para um encontro no 
Palácio da Alvorada na sexta-
feira. Nâo será um jantar, já es
tá decidido, mas Sarney tomará 
a iniciativa de criar um am
biente informal para tratar das 
principais questões políticas 
com o partido majoritário de 
sustentação do Governo. Se o 
clima for favorável, deve inclu
sive, lançar a semente de um 
grande acordo em torno da du
ração de seu mandato. 

A aproximação do presidente 
Sarney com o PMDB faz parte 
de um projeto político que leva
ria o partido a deixar o esque
ma de apoio crítico para abra
çar a tese de sustentação for
mal do Governo no Congresso e 
na Constituinte. Para tanto, os 
peemedebistas farão exigên
cias e ouvirão explicações, in
clusive com relação às dificul
dades atuais impostas ao Exe
cutivo no plano interno e exter
no. 

O Presidente vem investindo 
no sentido de estabelecer o ar
mistício interno no PMDB, que 
começou no Carnaval, quando 
pediu ao deputado Ulysses Gui
marães que entrosasse a lide
rança da bancada com a do Go
verno. O resultado veio no dia 
seguinte, num encontro no gabi
nete da presidência da Câmara 
entre Luiz Henrique e Carlos 
SanfAnna. Dias depois. Henri
que tomou café no Alvorada 
com o presidente Sarney. 

Até aqui, Sarney preferiu que 
a questão de seu mandato fosse 
tratada mais por iniciativa dos 
constituintes, sem que eles dei
xassem transparecer que a ins
piração era presidencial. Mas, 
passada a fase dos debates so
bre o Regimento Interno, quer 
ampliar o leque das conversas 
politicas em torno de temas im
portantes como duração do 
mandato e o sistema de gover
no. 

Prova disso é que os líderes 
do PMDB e do PFL aceitaram o 
debate em torno da proposta do 
deputado César Cais Neto na
quele sentido como capaz de de
sencadear os entendimentos so
bre os dois temas, sem maiores 
constrangimentos. O problema 
politico, porém, diz respeito se
gundo um peemedebista de des

taque no partido, à necessidade 
de definir como será e, a partir 
daí, não importa o tempo físico 
da Constituinte em que essa 
questão será inscrita na Carta. 

O presidente Sarney sentiu-se 
à vontade para levar ao Alvora
da todos os constituintes do 
PMDB, acompanhados de suas 
esposas, depois que percebeu 
um campo mais limpo de rela
cionamento entre as diversas 
facções do partido, o que che
gou através do corpo selado pe
la negociação do deputado Ulys
ses Guimarães para a votação 
do Regimento. Deixaram a 
emoção de lado e agiram racio
nalmente, abrindo o espaço que 
ele sempre desejou para se en
trosar melhor com o maior par
tido da Aliança Democrática. 

A nível de Congresso, o 
PMDB também procura se en
tender, depois de uma fase de 
certa desconfiança, com rela
ção à nova figura do líder de Go
verno, reeditada após 20 anos. 
Inicialmente, Ulysses Guima
rães que t r a t a v a Car los 
SanfAnna com uma cordialida
de quase paternal, passou a 
hostilizá-lo com atitudes for
mais de desagrado com a situa
ção. Houve o episódio da des-
convocação do ministro da Fa
zenda, de reuniões nas quais 
SanfAnna além de não ser con
vidado sequer chegou a ser par
ticipado. E, depois, outras ma
nifestações correlatas, durante 
a fase inicial da votação do Re
gimento. 

O apelo do presidente Sarney 
ajudou a restabelecer a cordia
lidade. O deputado Ulysses Gui
marães assumiu novamente o 
comando das negociações pelo 
acordo regimental, favorecen
do o que alguns peemedebistas 
chamam de "sua obsessão para 
comandar tudo e ter sempre o 
papel principal", e contou tam
bém para o êxito o recolhimento 
de SanfAnna, que não se inco
modou com isso. Agora o 
PMDB parte para uma nova fa
se de entendimento, com suces
sivas reuniões a partir de 
segunda-feira. visando a vota
ção da redação final do regi
mento e da eleição do líder na 
Constituinte e da mesa diretora 
da Assembleia. E o encontro no 
Alvorada, que pode selar os no
vos tempos. 

Cunha quer definir regime 
"Acho que o sistema de go

verno deveria ser votado em 
uma preliminar, antes dos tra
balhos das demais comissões. 
Uma vez definido o sistema de 
governo, a Constituição terá de 
se adaptar, em seus capítulos e 
artigos, ao sistema definido". 
Esta declaração do deputado 
Cunha Bueno (PDS-SP) foi feita 
no plenário da Constituinte. 

O deputado argumenta que. 
se for feita uma Constituição 
antes de se definir essa premis
sa, se será o presidencialismo 
ou o parlamentarismo — "que 
parece ser a grande discussão 
da Casa" — ao final dos traba
lhos, a Carta terá de ser refeita, 
para adaptá-la ao sistema de 
governo que vier a ser definido. 

O deputado federal Vinícius 
Cansanção (PFL-AL) disse em 
Maceió, que "qualquer tentati
va de se reduzir o mandato do 
presidente José Sarney, eviden
temente, acarretará reflexos 
negativos para a situação do 
próprio País e isso não pode ser 
desejo de nenhum brasileiro, 
muito menos daqueles que têm 
nas suas mãos, o poder de deci
dir sobre os rumos do futuro da 
Nação". 

Disse ele que pela atual Cons
tituição, ainda em vigor, o man
dato do Presidente da Repúbli

ca é de seis anos e nada aconse
lha que venha a ser diminuído. 
"Reduzír-se o mandato presi
dencial equivaleria, na minha 
opinião, a uma cassação e isto, 
conforme já ficou demonstrado, 
o povo brasileiro repudia 

Também o deputado José 
Freire (PMDB-GO) defende um 
mandato de seis anos para o 
presidente José Sarney, "por 
força de direito adquirido, como 
substituto legal do presidente 
Tancredo Neves, eleito pelo co
légio eleitoral para um manda
to de igual duração". 

Entende o parlamentar que 
não se pode questionar a dura
ção desse mandato, sem risco 
de tirar-se do Presidente da Re
pública "a necessária tranquili
dade para administrar o País e 
negociar acordos internacio
nais, como o referente à dívida 
externa". 

Para Freire, o fato de o presi
dente Sarney ter sido eleito pela 
via indireta, não lhe retira a le
gitimidade do mandato, "sacra
mentado pela vontade da opi
nião pUblica nacional manifes
tada nas praças e ruas do Brasil 
e genuinamente presente no 
Congresso, quando da realiza
ção do pleito presidencial, pelo 
colégio eleitoral". 

Para o neto Otávio, vovô Paulo Maluf fez gracinhas. Depois, sério, pediu mandato ae 4 anos para Sarney. Continua político. 

Presidente 
adverte os 
grevistas 

Depois de enfatizar que vem 
trabalhando sem descanso para 
evitar que "distraídos ou opor
tunistas não confundam pru
dência com fraqueza, nem pa
ciência com indecisão", a presi
dente José Sarney aproveitou o 
seu p r o g r a m a s e m a n a l 
"Conversa ao pé do rádio", 
para criticar os movimentos 
grevistas, afirmando que "é im
possível fazer greve no varejo", 
porque isso vai baratear o ins
trumento que deve ser utilizado 
sempre como recurso final pe
los trabalhadores. 

O presidente Sarney acha que 
é preciso aproveitar, com o tra
balho, o momento excepcional 
de reconstrução democrática, e 
para isso é necessário que as li
deranças sindicais reduzam o 
uso do recurso da greve, "às 
suas verdadeiras necessida
des". 

— A democracia não está vul
nerável a provocações, a cons
pirações ou agitações. Não nos 
deixemos impressionar pela di
ficuldades que são de cará ter 
económico que estamos enfren
tando, dificuldades que sâo pas
sageiras, e nem por eventuais 
sacrifícios e ajustamentos que 
possam ser exigido pelo povo — 
disse Sarney, para acrescentar 
que as "dificuldades passam, 
eu tenho certeza". 

OBRAS 

Sarney lembrou que inaugu
rou a hidrelétrica de Rosana, na 
última quartafeira quando lem
brou que não se deve confundir 
"prudência com fraqueza, nem 
paciência com indecisão" que 
faz parte do conjunto pontal de 
Paranapanema, que representa 
mais uma etapa para recuperar 
o tempo perdido em matéria de 
oferta de energia elétrica. 

O Presidente informou que no 
dia 16 vai assinar o contrato pa
ra a construção da usina de xin
go, no Rio São Francisco, entre 
Sergipe a Alagoas, que vai re
presentar cerca de 5 milhões de 
KUlowats para a Região do Nor
deste. Ele disse também que es
tá sendo feito a ligação fluvial 
entre Manaus e Imperatriz 
(Maranhão), através da com
porta da hidrelétrica de Tucu-
ruí. 

Esses fatos económicos, res
saltou, jamais aconteceriam 
num País que vivesse em "in
contáveis dificuldades ou con
denado a um atraso ou a reces
são". 

Passarinho: não 
usamos Exército 

Brasília, 13 ( Anda ) — "As 
tropas foram usadas como uma 
espécie de convenção a ser res
peitada — disse ontem o líder do 
PDS, Senador Jarbas Passari
nho, a respeito do uso de milita
res nas refinarias e para coibir 
as greves de trabalhadores. Pa
ra ele, isso não é papel das For
ças Armadas e "demonstra o 
endurecimento do Governo, que 
é maior do que no tempo do au
toritarismo". 

Segundo o senador, não tendo 
o Governo outra saída, optou 
por colocar as tropas na rua e 
mostrar ao povo que nessa cor
relação de forças ele leva des
vantagem. Esse recurso contu
do é como usar um canhão para 
matar um mosquito, comparou 
Passarinho, para quem nem no 
período autoritário houve tama
nha repressão a trabalhadores. 

Fui ministro do Trabalho e 
nunca usamos o Exército ou a 
Marinha para coibir greves, 
porque isso era feito pela 
polícia civil, acrescentou o se
nador, assinalando que as For
ças Armadas devem ser usadas 
para garantir o regime demo
crático, não para interferir em 
manifestações grevistas. Quer 
dizer, por exemplo, no caso de 
guerrilhas. 

Passarinho disse ainda que 
esses episódios demonstram 
claramente a necessidade de 
manter no texto constitucional 
as salvaguardas, como recurso 
a ser lançado em casos espe
ciais. Para ele greve deve ser 
objeto de atuação da polícia ci
vil, que garante a vida e o direi
to de ir e vir do cidadão. E por 
isso, concluiu, que nesse episó
dio está implícito o endureci
mento que não vi nem no perío
do autoritário. 

Maluf garante que 
não deixa política 
SIMON WIDMAN 

Da Sucursal 

São Paulo — Um pouco mais 
gordo e com alguns fios de cabe
lo a mais, o ex-governador e ex-
deputado Paulo Maluf chegou 
ontem a São Paulo, depois de 
ter passado mais de três meses 
nos Estados Unidos e cinco 
países da Europa, em compa
nhia da mulher, dona Sílvia, e 
da filha Lina. O implante, avi
sou, foi feito ainda no Brasil, 
um dia antes de embarcar. 

Para seus adeptos que o 
aguardavam no Aeroporto de 
Cumbica, deu uma informação 
recebida com entusiasmo: não 
pretende abandonar a política. 
"Considero a vida pública uma 
carreira e não um episódio do 
calendário eleitoral", teorizou, 
negando assim as suposições de 
que as duas derrotas consecuti
vas o afastariam da política. 

Malui insinuou, porém, que já 
se posiciona como candidato à 
sucessão do presidente Sarney, 
embora tenha destacado que 
"ninguém é candidato de si 
mesmo". 

Os indícios de que seu projeto 
político visa, novamente, o Pa
lácio do Planalto podem ser ex

traídos a partir de algumas de 
suas declarações à imprensa, 
ainda no aeroporto. Indagado 
sobre o prazo do mandato do 
presidente Sarney, afirmou que 
a definição deve ser tomada pe
lo Congresso Constituinte mas, 
em sua opinião, o mandato deve 
ser de quatro anos. "Eu sou 
contrário à redução do mandato 
para três anos", respondeu sé
rio. Com isso, deixou claro que 
discorda dos que preferem um 
mandato de cinco e seis anos. 
Sem cargo eletivo, para Maluf é 
interessante que o processo su
cessório seja desencadeado o 
mais breve possível. 

Outro indício de suas preten
sões presidenciais transpare
ceu quando admitiu que a saída 
de António Ermírio de Moraes 
da política — anunciada pelo 
empresário — e a situação eco
nómica instável aumentam seu 
"coeficiente eleitoral". E ao co
mentar os resultados do Plano 
Cruzado, que admite ter lhe ar
rancado muitos votos na eleição 
para governador do Estado, dis
se que a população foi vítima de 
um "passa moleque". Irónico, 
comentou que o Governo, "pro
meteu a inflação da Suíça e o 
progresso do Japão e nos deu a 
inflação da Bolívia e o progres
so do Afganistão". 

Na opinião de Maluf, o atual 
quadro partidário deverá se es
facelar depois da Constituinte. 
Em seu lugar, emergirão parti
dos de maior definição progra
mática e ideológica. "Para ser 
bem sincero, o único partido 
com uma ideologia definida é o 
PT. Nem o PDS tem uma ideo
logia", confidenciou. 

Apesar dessa carência ideoló
gica, não pretende sair do PDS. 
Mas se houver uma reorganiza
ção partidária, ele entrará nu
ma legenda com perfil centro-
progressista e nacionalista. 

No Aeroporto de Cumbica, 
Maluf foi recebido por deputa
dos pedessistas e assessores 
próximos, como Heitor de Aqui
no Ferreira e Calim Eid. Uma 
faixa vaga e isolada saudava o 
ex-governador em nome de "O-
sasco e Região Oeste". Dois 
funcionários da Assembleia Le
gislativa seguravam o estan
darte. Antes de conversar com 
os jornalistas, ele tomou nos 
braços seu único neto, Otávio, e 
recebeu de um religioso o convi
te para a solenidade em home
nagem a dom Agnello Rossi, 
por seus 50 anos de serviços à 
Igreja católica. 

Brizola: "Somos o amor 
secreto dos brasileiros" 

Rio — "Por acaso eu repre
sentaria um quadro de desgra
ça e insanidade para o povo 
brasileiro"? — indagou, on
tem, incisivo, o governador 
Leonel Brizola — que amanhã 
deixa o governo estadual — ao 
responder em entrevista na 
"Rádio Jornal do Brasil" se o 
País resistiria a uma eventual 
eleição sua à Presidência da 
República. 

— Eu trabalharia sem pres
sões, porque não tenho vincu
lações com grupos económi
cos. E é isto que nos distingue 
dos que estão aí inuma refe
rência aos homens do esque
ma de poder vigente) — insis
tiu Brizola. "Somos nós que 
representamos o povo, uma 
promessa de vida. E sem ne
nhuma pretensão nós nos con
sideramos o amor secreto do 
povo brasileiro", arrematou o 
governador Fluminense. 

Enumerando as suas cre
denciais como candidato em 
potencial ao Palácio do Pla
nalto — tarefa a que irá se de
dicar depois que deixar o Go
verno — Brizola disse que ao 
longo de sua vida pública sem
pre manteve coerência. 

— Só ocupei cargos por elei
ção, nunca me acumpliciei 
com ditaduras, sempre defen
di os interesses nacionais, tra
balhei com afinco pela demo

cratização do país. E mais: 
não sou um insano. Sempre di
go que estive em Miami, onde 
vive a burguesia cubana, e 
constatei que a burguesia bra
sileira não caberia lá. Todos 
nós temos que conviver aqui. 
nos questionando, ironizou, 
num recado aos que o apon
tem como um político revolu
cionário. 

Sempre assumindo uma 
postura de pa t roc inador 
maior dos caminhos de mu
danças da sociedade brasilei
ra — "somos depositários de 
valores como ninguém e por 
ser um político empírico, acho 
que há um movimento do des
tino nisto tudo" — Brizola rei
vindicou, na entrevista, o mo
nopólio da liderança oposicio
nista para o seu partido. O PT 
foi considerado por Brizola 
"um partido de calças curtas, 
que precisa se liberar das es
truturas que nele atuam". 

Na conversa com os jorna
listas da rádio JB, o governa
dor repetiu os questionamen
tos habituais em relação à le
gitimidade do mandato do pre
sidente Sarney. "Trata-se de 
um esquema conservador que 
por não ter tido a coragem de 
modificar a essência das coi
sas, é incapaz de promove^ as 
mudanças ansiadas pelo povo 
brasileiro. Conservador por

que mantém o mesmo modelo 
económico, alicerçado na ex
ploração colonial e na supe-
rexploração que provocam e 
acentuam o caos social que le
va à desordem, que só pode 
ser contida com o autoritaris
mo. E é isto o que vem ocor
rendo". 

Na opinião de Brizola, "Sar
ney quis fazer omelete sem 
quebrar os ovos", e observou 
que o apoio militar ao seu Go
verno ficou condicionado ao 
seu recesso. "Na medida em 
que perde representatividade, 
é natural que as forças milita
res fiquem inquietas, porque 
sãoafetadas". 

O governador reconheceu 
como erro sua decisão de não 
disputar uma cadeira na As
sembleia Constituinte. "Só er
ra quem luta e quem traba
lha", justificou. Mas garantiu 
que hoje o seu partido — que 
depois de ter atravessado três 
eleições está fragilizado politi
camente — está preparado pa
ra enfrentar uma eleição na
cional. "Até porque as elei
ções servem para constituir e 
consolidar partidos, pela pró
pria experiência brasileira". 
Depois comparou o PMDB ao 
vPDT e à extinta Arena: "O 
PMDB tem que ser esgotado 
como foi a Arena", previu. 

•-« •!•( 


