
Ulysses nam^a 
com Sarney ef 

come churrasco 
Um encontro de namorados. Assim 

o presidente da Constituinte, Ulysses 
Guimarães, definiu a conversa que 
teve ontem com o presidente Sarney no 
sitio José do Pericumã, durante três 
horas e meia, onde comeram churrasco 
e discutiram a crise da Aliança De
mocrática e a situação económica do 
pais. Segundo Ulysses, o presidente 
não falou em reforma ministerial 

• "porque ele está muito preocupado 
com os problemas económicos". 

Para o presidente da Constituinte, 
as conversas que o PMDB e o PFL vêm 
tendo confirmam que a regra é o en
tendimento, embora na tentativa de 
votação do regimento interno da Cons
tituinte ele não tenha ocorrido. Pelas 
conversas que já teve com o PFL, Ulys
ses diz que aposta no consenso para 
votar um regimento que sirva à for
mulação de uma Constituição progres
sista e moderna. Para chegar a esse 
entendimento, Ulysses Guimarães ex
plica que só resta '"esperar a terça-
feira", referindo-se áos encontros que 
continuará tendo durante a semana do 

c arnaval e recesso dos constituintes. 
Na prática, Ulysses Guimarães con

firmou que está sendo trabalhada a 
emenda do deputado Maurilio Ferreira 
Lima, que "pode ser próspera para o 
entendimento". Para o presidente da 
Constituinte, a maioria dada nas urnas 
ao PMDB significa que o partido tem 
apoio popular, atua em cima de prin
cípios e compromissos, portanto, deve 
trabalhar pela manutenção da Aliança 
Democrática. "Que existem discor
dâncias", diz, "é normal no processo 
democrático, mas no essencial o enten
dimento deve prevalecer — o presiden
te governa e nós damos apoio". 

Segundo Ulysses, os baixos ín
dices de popularidade do presidente, 
divulgados ontem, não o preocupam e 
citou o caso de São Paulo, na eleição 
de Orestes Quércia, quando pouco 
diziam que acreditavam e ele saiu 
eleito. E defendeu: "O governo é 
social, as medidas tomadas por ele são 
de interesse social. Passada essa fase 
de ajustes a população vai entender as 
razões das medidas". 


