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PFL já tem estratégia 
para a defesa de Sarney 

JosèmarGonçalves 

Memélia Moreira 
A estratégia de defesa do presidente Sarney dentro 

do Congresso Nacional e com objetivo de repercutir 
junto à opinião pública já foi desencadeada pelo Partido 
da Frente Liberal. Com orientação do presidente da 
República que quer definir seu apoio no Congresso an
tes da reforma ministerial que ocorrerá em abril, esta 
estratégia envolve duas frentes, a económica e a po
lítica. Os pontas de lança da campanha são, além do 
líder do partido na Câmara, deputado José Lourenço, o 
secretário-geral do PFL, Saulo Queiroz (MS), o de
putado Jaime Santana (MA), amigo pessoal do pre
sidente e Francisco Dornelles (RJ), ex-ministro da 
Fazenda. Ele está encarregado de prestar assessoria 
económica às propostas do partido. 

Na frente económica, os pefelistas, através do de
putado Mendes Thame (SP), entraram com pedido de 
CPI para investigar a situação dos juros bancários e a 
quem interessa a alta dos juros. Além disso, hoje, o 
presidente Sarney receberá em audiência extra-agenda, 
um grupo de parlamentares da Frente Liberal que vão 
apresentar ao presidente uma proposta de correção do 
Imposto de Renda, cuja atual política é considerada 
«abusiva» pelo deputado Jaime Santana. A proposta 
deveria ser entregue ontem à tarde, mas os integrantes 
da comissão que elaborou o documento não completou 
as tabelas. 

Nos últimos cinco dias, o «bloco Sarney» dentro do 
PFL tem se reunido ininterruptamente para definir a 
estratégia do partido. Na noite da votação do regimento 
interno da Assembleia Constituinte, alguns integrantes 
deste bloco foram jantar no restaurante Piantella, ul
timando a estratégia e, na manhã de ontem, em reunião 
na casa do deputado Saulo Queiroz, eles decidiram que 
o apoio a Sarney ocorrerá a cada vez «que for neces
sário, sem um pauta pré-estabelecida», disse Jaime 
Santana. 

No campo político, a estratégia tem como primeira 
meta a defesa do mandato do presidente Sarney nos 
termos previstos pela Constituição em vigor. O pre
sidente da República aconselhou seus parlamentares 
amigos no PFL a manter entendimentos com o PMDB 
para definir o mandato e, por enquanto, a Frente Li
beral não abre mão dos seis anos. Os quatro anos 
propostos pelos partidos de esquerda e pela corrente do 
deputado Ulysses Guimarães, não estão sendo aceitos. 
Dentro desse quadro, o meio termo são os cinco anos e 
Sarney não se candidataria à reeleição, ficando até 
1989. 

Líderes não crêem na redução 
A insistência do presidente Sarney para que a 

duração do seu mandato seja definida logo é o «troco» 
que ele dá ao PMDB, que sempre se utilizou do tema 
para «fazer extorsão» contra o governo nas negociações 
de matérias controvertidas np Congresso. A inter
pretação é do líder do PTB, Gastone Righi (SP), que, a 
exemplo da quase totalidade dos líderes dos partidos 
consultados, não acredita que possa haver definição 
agora, muito menos para reduzir o atual prazo, de 6 
anos de mandato. 

O deputado José Genoíno (SP), vice-líder do PT, 
considera que a exigência de Sarney não passa de 
«jogada politica», pois, «se fosse um pedido sincero», o 
próprio Palácio do Planalto teria interesse em aprovar 
dispositivo no regimento interno da Constituinte que 
permitisse uma definição sobre o mandato, quando o 
que se deu foi exatamente o contrário. Já no PFL há 
uma convicção quase generalizada de que o mandato 
permanecerá mesmo nos 6 anos. 

Pressão 
Gastone Righi, cujo partido sempre apoiou Sarney, 

disse que o PMDB «não pode resolv.er essa questão 
agora», pois estaria perdendo seu «instrumento de 
pressão» sobre o presidente da República. Segundo ele, 
o PMDB sempre usou a duração do mandato como 
uma arma para pressionar o Planalto, como teria feito 
ao tentar aprovar um texto que supostamente teria o 
objetivo de alterar a atual Carta. «Agora — diz ele — o 
Sarney deu o troco, dizendo ao PMDB que resolva a 
questão do mandato, por saber que o partido não pode 
fazer isso». 

Mesmo no PMDB, a perspectiva de abordar o as
sunto agora é vista com ceticismo. O deputado Egydio 
Ferreira Lima (PE), por exemplo, acha que essa defi
nição agora contribuiria para provocar uma «séria crise 
política», mesmo porque é necessário antes que a Cons
tituinte defina a. forma de governo a ser adotada no 
país. Amaury Múller (RS), do PDT, argumenta por sua 
vez que não há nenhuma consistência na justificativa 
apresentada de que o presidente precisa definir seu 
mandato para negociar com os credores externos. «Não 
conheço nenhum caso, salvo de golpes de Estado, em 
que um governo eleito com legitimidade não cumpra os 
compromissos do governo anterior», diz ele argumen
tando que certamente os banqueiros internacionais não 
estão temendo que os compromissos de Sarney sejam 
desobedecidos pelos próximos governos. Ele admite 
porém que «possa haver» uma negociação no Congresso 
para alterar o atual mandato. 

PDS vota como achar melhor 
Os 32 deputados e cinco senadores da bancada do 

PDS na Constituinte estão livres para votar como 
acharem melhor a questão da duração do mandato do 
presidente José Sarney. A direçao do partido não vai se 
posicionar sobre o assunto, para evitar choques entre os 
parlamentares que, embora na mesma legenda, defen
dem quatro, cinco ou seis anos como o período ideal. 

Esta foi a principal decisão tomada ontem pela 
reunião da executiva do PDS com as bancadas da 
Câmara e do Senado, embora a discussão tenha sido 
muito rápida. O deputado César Cais Neto foi o único a 
tentar colocar o assunto em pauta, mas o presidente do 
partido, senador Jarbas Passarinho, foi definitivo: o 
mandato não seria discutido porque o PDS não se 
posicionaria oficialmente a respeito, respeitando a 
opinião de cada um. 

Negociação 
Pessoalmente, Passarinho admitiu que prefere seis 

anos para Sarney. "Depois de aprovado o regimento, 
segundo o qual a constituinte não tem poderes para al
terar a Constituição em vigor, estão valendo os seis 
anos do texto atual", defende. "Se o presidente quiser 
negociar a redução de seu mandato com o Congresso 
Nacional, será algo a ser considerado". 

Na reunião da Executiva não faltaram protestos, críticas e humor 

PDS decide requerer 
cadeia de rádio e TV 

A executiva do PDS 
se reuniu, ontem 
pela manhã, com sua 
bancada na Assembleia 
Nacional Constituinte, 
oportunidade em que 
decidiu requerer à jus
tiça eleitoral utilização 
de cadeia nacional de 
rádio e tevê para expor 
suas ideias, prorroga
ção dos seus diretórios 
por um ano e 
fixação de 1.500 cruzados de con
tribuição de seus parlamentares para 
os cofres da agremiação. 

Foi uma reunião bem-humorada 
em que se ouviram críticas ao líder 
Amaral Netto, por associar o partido 
a bandeiras impopulares, como a 
defesa da implantação da pena de 
morte no país e fixação de novos 
níveis de subsídios para deputados e 

Delfim Netto (PDS/SP), sugeriu 
que, no programa de rádio e tevê, o 
partido registrasse os avanços dos 
governos militares na área económico-
financeira, proposta que suscitou 
protestos. O mais inflamado deles da 
deputada Miriam Portella (PDS/ 
PI), cujo marido se elegeu vice-
governador do Piauí na chapa do 
peemedebista Alberto Silva. 

"Decidimos acompanhar o PMDB 
na forma elegante pela qual ele ar
ranhou a lei que não permitia mais a 
prorrogação dos diretórios" informou 
o presidente Jarbas Passarinho. 

A certa altura da discussão, a 
deputada Wilma Maia (PDS/RN), 
mulher do senador Lavoisier Maia, 
esclareceu os presentes sobre a in
dependência de sua ação parlamentar: 

StmitfMtfí 

"Em certos casos, 
voto até contra meu 
marido". 

O que levou Pas
sarinho a observar: 

"Isso vem provar 
que quem manda, em 
sua casa é a senhora..." 

Ela insistiu numa 
tese: "Precisamos ser 
progressistas". 

Delfim Netto re
plicou : 

"Não há programa mais progressis
ta que o nosso". 

Amaral Netto o ajudou: 
"Tem até co-gestão.." 
O ex-ministro do Planejamento 

disse: 
O que foi evidente exagero". 
Amaral Netto chegou a dar socos 

na mesa, irritado com as críticas-. 
"Quando entrei nesse parlamento, 

trazia a defesa da pena de morte na 
lapela, quando me elegeram líder, 
sabiam disso". A respeito do aumento 
de subsídios, disse ainda o líder: 

"Pertencemos ao agrupamento 
humano mais covarde e cínico que se 
conhece. Todos querem aumentos. 
Sabem quando vamos receber esse 
mês? 23 mil cruzados. Aí vão aumen
tar os chamados penduricalhos, taxa 
de transporte, taxa de habitação. Eu 
queria fazer uma coisa limpa, clara, 
com os parlamentares pagando Im
posto de Renda". 

Foi muito aplaudida, ainda, 
proposta de César Cais Neto (PDS-
CE) no sentido de que a Constituinte 
discuta, prioritariamente, a forma de 
governo que pretende adotar para que 
a futura Constituição reflita, integral
mente, tal opção. 

Deputados brigam por 
moradia e gabinetes 

A briga por *-*-
apartamentos 
e gabinetes 
continua na 
Câmara dos 
D e p u t a d o s . 
Enquanto 20 
parlamentares 
se encontram 
h o s p e d a d o s 
com s u a s 
famílias em 
hotéis, 22 ex-
deputados es
tão ocupando 
indevidamen
te os imóveis tranciscato 
funcionais. Por isso, a Mesa da Câ
mara se reunirá, hoje pela manhã, 
para encontrar uma maneira de retirá-
los dos apartamentos. 

As ameaças não têm atingido os 
seus objetivos até o momento. Segun
do informações do funcionários da 
Câmara, a "intransigência mais in
teressante" é do ex-deputado Alcides 
Francisca to, que, mesmo depois do 
corte da luz e do telefone, insiste em 
permanecer no imóvel. Para garantir 
isso, Francisca to colocou um em
pregado seu tomando conta do apar
tamento durante todo o dia. 

O 4o secretário da Câmara, de
putado Cunha Bueno (PDS—SP), 
preferiu não detalhar quais poderão 
ser as sanções adotadas em relação 
aos ex-parlamentares. Esclareceu, que 
os deputados que ainda não rece
beram os imóveis, tem um auxí
lio—moradia de Cz$ 25 mil mensais. 
Mas isso não estimula os insatisfeitos. 
José Carlos Sabóia (PMDB-MA), 

por exemplo, vai todo dia à quarta 
secretária tentando solucionar o 
problema, chegando, inclusive, a fazer 
ameaças. 

O deputado Cunha Bueno não in
formou o nome dos 22 ex-
parlamentares que ainda não devol
veram os apartamentos. Até o mo
mento, sabe-se que fazem parte desta 
lista Iturival Nascimento (GO), An
tónio Pontes (AP), Paulo Marques 
(PR) e Paulo Xavier (PB). 

Gabinete 
A briga por gabinetes também não 

acabou. Até hoje, a deputada Lídice 
da Mata (PC do B—BA) não tem o 
seu, pois o que lhe foi destinado pela 
Ia Secretária está sendo ocupado pelo 
líder do PDS, Amaral Netto. Ontem, 
Lídice foi informada pelo deputado 
Paes de Andrade — Io secretário — 
que não existe qualquer maneira de 
retirar Amaral do gabinete. 

Inconformada, afirmou que esta 
era uma atitude errada, "pois o de
putado está usando o gabinete porque 
o antigo ocupante — Flávio Marcílio 
— se achou no direito de passá-lo por 
conta. Declarou que Amaral não tem 
necessidade de utilizar o espaço, já 
que tem o gabinete da liderança do 
partido, 

O deputado negou as acusações, 
ressaltando que a liderança "não é o 
local adequado" para tratar de assun
tos pessoais. Afirmou que não vai se 
retirar do gabinete, pois já cedeu 
outro a pedido do primeiro secretário. 
Considerou o problema como "uma 
picuinha da esquerda, que não tem 
mais o que fazer para chamar à aten
ção". 


