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A crise sócio-econômica e sua re
percussão na situação político-insti-
tucional, capaz de colocar em risco a 
estabilidade democrática e a atua-
çôo da Assembleia Constituinte, se
rão examinadas pelos líderes e diri
gentes dos partidos de centro — reu
nindo mais de 200 constituintes. 

O encontro será realizado terça-
íeira, dia 17, pela manhã. Participa
rão dirigentes e líderes do PFL, do 
PDS, do PTB, do PDC e do PL. Deve
rá ser avaliada a crise sócio-econômi-
ca e definidas normas para uma co
brança de soluções ao governo, "den
tro da preocupação maior pelos inte
resses nacionais", conforme afirmou 
um dos coordenadores da reunião. 

Colocando-se à margem do 
PMDB e dos chamados partidos 
ideológicos — PCB, PT, PC do B, 
PDT, PSB — os constituintes "mode
rados" acham que, aglutinados, po
derão influir no processo de elabora
ção da nova Constituição e, ao mes
mo tempo, reclamar soluções e dis
cutir alternativas à crise económica 

que está cada dia mais caótica". 
Na primeira reunião deverão 

a 

comparecer Maurício Campos, Car
los Chiarelll e José Lourenço, pelo 
PFL; Jarbas Passarinho e Amaral 
Neto, pelo PDS; Mauro Borges e Si
queira Campos, pelo PDC; Álvaro 
Valle e Adolfo Oliveira, pelo PL; Car
los Alberto e Gastone Righi, pelo 
PTB. 

Segundo um dos organizadores 
do encontro dos partidos de centro, à 
medida que se agravar a situação do 
setor econômico-financeirô do País, 
a estabilidade do regime de transi
ção corre riscos. 

Acham aqueles dirigentes que, 
no momento em que a Assembleia 
Constituinte começa a dar seus pri
meiros passos, todos têm o dever de 

lutar pela estabilidade institucional, 
pela paz social, para evitar o retro
cesso e as soluções extremistas — da 
direita ou da esquerda. 

Os líderes do PFL, do PDS, do 
PTB, do PL, do PDC estão convenci
dos de que não podem ficar passivos, 
diante da incerteza e indefinição que 
marcam o relacionamento do gover
no com o PMDB. Também não po
dem ficar indiferentes, dizem eles, à 
ação organizada das esquerdas, que 
já começaram a mostrar o que que
rem, pela atuação, dentro e fora da 
Constituinte, do PCB, do PSB, do 
PT, do PC do B, do PDT. 

A aglutinação dos partidos de 
"centro" está dentro das previsões. 
Antes da instalação da Assembleia 
Constituinte já se dizia que nos de
bates de questões fundamentais difi
cilmente iria prevalecer a orientação 
das lideranças formais. A unidade 
ideológica acabaria sobrepondo-se a 
eventuais compromissos de siglas ou 
lideranças partidárias. 

O encontro dos partidos de cen
tro — que a ala esquerda do PMDB 
classifica de "direita parlamentar" — 
começou a ser articulado na semana 
passada, pelo líder do PFL, deputa
do José Lourenço, após audiência 
com o presidente da República. 
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A campanha das "diretas-já" 
empolga a maioria dos consti

tuintes que não acreditam na eleição 
do sucessor do presidente José Sar-
ney logo após a promulgação da no
va Constituição do País, conforme 
preconiza o governador do Rio, Leo
nel Brizola. Senadores e deputados 
não crêem que a crise econômico-
flnanceira se agrave a ponto de exi
gir a mutilação do mandato do chefe 
do governo. 

"Para precipitar as 'diretas-já' 
será necessária uma catástrofe", é a 
opinião do presidente do maior parti
do de oposição, senador Jarbas Pas
sarinho (PDS-PA). 

A tese tem sido levantada pelo 
governador do Rio de Janeiro, Leo
nel Brizola, que pretende percorrer 
os Estados levantando a bandeira, 
sob o pretexto da ilegitimidade do 
mandato de Sarney e do malogro de 
sua política econômico-financeira. 
No Congresso, há indicações de que, 
além de alguns votos de parlamenta
res de seu partido, Brizola já obteve 
a adesão do senador Ruy Barcelar 
(PMDB-BA) que quer a convocação 
dê eleições presidenciais diretas, 180 
dias após a promulgação da nova 
Carta magna, posição que surpreen-

seus colegas do PMDB. 
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"Tudo depende da crise. Ela é 
que motivará as 'diretas-já'. Se for 
superada, não se fala mais nisso. A 
campanha será inócua", disse José 
Fernandes (PDT-AM), ex-prefeito de 
Manaus. 

"O Brizola foi à terra dos cangu
rus para ver quem pula mais longe", 
brincou o senador Mário Maia (PDT-
AC). Para o senador, a campanha pe
las "diretas-já" "vai pegar mais que 
sarampo em criança não vacinada". 
O ambiente se torna cada vez mais 
favorável para ela voltar às ruas e 
praças com bastante êxito. "Se vol
tar, serei, como da outra vez, soldado 
de primeira linha". 

"Será difícil defender as diretas, 
principalmente se as novas medidas 
económicas de combate à inflação, à 
carestia, à miséria dos trabalhadores 
derem certo. Todos querem que o go
verno acerte" — diz o senador Cha
gas Rodrigues (PMDB-PI). 

O senador José Richa (PMDB-
PR) acredita que se fizesse isso a 
Constituinte estaria dando um gol
pe. "E quem se aventuraria a dar 
golpe sem risco do contragolpe? Em 
que isso interessa ao País?" 

O mandato do presidente deve 
ser de quatro anos, segundo a opi
nião de Eduardo Bonfim (PC do B-
AL). "A nós não interessa a desesta
bilização, e, sim, a consolidação do 
regime." 
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O experiente senador Nelson 
Carneiro (PMDB-RJ) afirma que não 
se pode estar fazendo projeto para 
daqui a oito meses, mas é contra a 
ideia, em princípio. "Governo provi
sório não consegue prorrogar um pa
pagaio por utn dia, uma semana, 
quanto mais negociar a dívida exter
na. Que o Brizola queira isso, ainda 
se entende. A iniciativa, vindo de al
guém do PMDB, me parece intem
pestiva." 

"Se Brizola for candidato é possí
vel que dispute o lugar de rainha da 
Inglaterra. A inclinação da Consti
tuinte é pelo regime parlamentar de 
governo, embora mantida a eleição 
direta de presidente da República", 
ponderou o jovem senador José Fo
gaça (PMDB-RS). "A campanha das 
diretas não prosperará porque não 
há inclinação majoritária da Consti
tuinte nesse sentido e a população 
não está considerando a eleição dire
ta como saída para a crise econó
mica." 

"O PCB não quer se somar às 
forças da direta que querem desesta
bilizar o governo e a transição demo
crática. Quer concluir a transição 
com a promulgação da nova Carta. 
Para nós, o mandato deve ser de qua
tro anos", disse Augusto Carvalho 
(PCB-DF). 

« 

Jânio, agora, publica 
seu apelo por Sarney 
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Presidente reativa 
o Conselho Político 
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O presidente José Sarney decidiu 
flatívar o Conselho Político, reconhe
cendo as dificuldades de relaciona
mento entre o Executivo e o Congres
so Nacional. A primeira reunião deve
rá ocorrer, segundo ele comunicou, 
ontem, aos líderes do PMDB e do PFL 
no Senado, na próxima semana, ou 
logo após o "recesso branco" do carna
val, o que é mais provável. 

Trata-se de mais um esforço do 
presidente para conseguir a "coesão" 
que vem pregando nos últimos dias 
com muita insistência, em função da 
crise que o governo atravessa. 

O presidente Sarney revelou aos 

radores, durante uma audiência fo-
de agenda, que as "desinforma

ções" oriundas do Executivo têm re
percutido negativamente contra ele 
próprio no Congresso, mais acredita 
que a articulação dos líderes com as
sento no Conselho Político servirá pa
ra entrosar a classe política com o Pa
lácio do Planalto. 

Tomam assento no Conselho Polí
tico, que não se reúne há seis meses, 

os líderes das bancadas do PMDB e do 
PFL na Câmara e no Senado, os mi
nistros do Gabinete Civil, Marco Ma
ciel, e da Justiça, Paulo SanfAnna. 

A audiência dos senadores foi um 
sinal de reação do presidente às críti
cas que vem recebendo do Congresso, 
onde se articula um movimento pela 
redução de seu mandato, através da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Chiarelli reconheceu que o presidente 
precisa de mais articulação junto aos 
partidos que lhe dão sustentação e que 
devem assumir a identidade de gover
no e não de oposição. O líder do PFL 
explica que o Conselho não chegou a 
ser convocado antes porque as lideran
ças partidárias que o compõem ou es
tavam sendo reconduzidas ao cargo 
(como foi o seu caso) ou estavam sen
do eleitas. 

A composição agora é a esguinte: 
pelo PMDB, senador Fernando Henri
que Cardoso (SP) e deputado Luís 
Henrique (SC); pelo PFL, senador 
Carlos Chiarelli (RS) e deputado José 
Lourenço (BA); o deputado Carlos 
SanfAnna (PMDB-B A) como líder do 
governo na maioria; e os ministros 
Marco Maciel, do Gabinete Civil, e 

| Paulo Brossard, da Justiça. 

O prefeito Jânio Quadros divul
ga hoje no Diário Oficial do municí
pio um manifesto de apoio ao presi
dente José Sarney onde condena a 
onda de pessimismo que, segundo 
ele, toma conta da Nação. O manifes
to do prefeito pede o apoio de todos 
ao presidente Sarney neste "momen
to difícil". Jânio, segundo seus asses
sores, está preocupado com a situa
ção económica do País e teria dito 
em Brasília que, caso Sarney não re
solvesse a atual crise, o grito de dire
tas-já poderia voltar a ser ouvido em 
todo o Brasil. 

O ex-presidente, no entanto, de
fende um mandato de seis anos para 
Sarney e vem fazendo um trabalho 
junto ao PTB paulista no sentido de 
que a bancada apoie e defenda o che
fe da Nação. O partido, através de 
seus deputados, havia garantido que 
seria uma oposição dentro da Consti
tuinte, mas que a figura do presiden
te Sarney seria preservada. Contudo, 
depois de seu encontro com Sarney, 
Jânio teria garantido ao presidente o 
apoio dos 18 deputados federais do 
PTB paulista. 

O líder do PTB na Câmara, Gas
tone Righi, tem muita cautela quan
do fala do assunto, mas como "janis-
ta histórico" seguirá, sem dúvidas, as 
diretrizes traçadas pelo prefeito pau
listano, que é de um perfeito entendi
mento com o governo federal. Na 
próxima semana, a bancada do par
tido na Câmara e no Senado tem 
uma audiência com o presidente Sar
ney e com o ministro Marco Maciel e 
deste encontro pode sair o apoio pe-
tebista ao governo. 

Deputados do PTB, de primeira 
legislatura, não aceitam pacifica
mente a aliança com Sarney, pois 
temem que a agremiação perca a sua 
identidade de oposição. Para eles, o 
partido tem nas mãos a grande opor
tunidade de se firmar como uma opo
sição na Constituinte. Contudo, o 
grande chefe do PTB é o prefeito 
Jânio Quadros. Afinal o prefeito tem 
sob seu comando uma importante 
máquina administrativa, um trunfo 
que não pode ser desprezado. 

Constituinte pede 
uma sessão extra 

Com as assinaturas de apoio de 
mais de 30 constituintes, o deputado 
Agassiz Almeida (PMDB-PB) enca
minhou ontem à Mesa da Constituin
te requerimento de convocação de 
sessão extraordinária para debater 
exclusivamente a situação económi
ca e financeira, "cuja gravidade po
derá arrastar o País a consequências 
imprevisíveis". Segundo as normas 
provisórias, qualquer grupo com 
mais de 20 constituintes pode pedir 
sessão extraordinária, mas a realiza
ção depende de aprovação do ple
nário. 

lencar Monteiro 

Ulysses Guimarães 

Ulysses irá a 
Sarney para 

analisar crise 
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O presidente da Constituinte, 
Ulysses Guimarães, reúne-se ama
nhã à tarde com o presidente José 
Sarney, no Palácio da Alvorada, para 
tratar da crise económica e da refor
ma ministerial prevista para março. 
Ontem, ao comentar as preocupa
ções de Sarney com a falta de harmo
nia na atuação da equipe econmica, 
Ulysses revelou que "o presidente es
tá consciente de que ele é o afinador 
da viola". Indagado se a reforma mi
nisterial seria uma forma de "afinar 
a viola" e ajustá-la ao resultado das 
últimas eleições, o dirigente peeme-
debista respondeu: "Aí é mudar os 
violeiros". 

Sobre as críticas do próprio 
PMDB à política económica, o depu
tado observou que as manifestações 
são isoladas e não refletem a posição 
do partido. Os entendimentos para a 
integração do PTB na Aliança De
mocrática também foram considera
dos fatos normais. Segundo Ulysses, 
os petebistas sempre mantiveram 
um "acordo tácito" com o PMDB e o 
PFL, o que pode ser verificado prin
cipalmente nas recentes votações no 
Congresso. Ele não quis antecipar se 
o PTB, na oficialização do acordo, 
receberá cargos no 2o ou 3o escalões 
do governo, dizendo que isso será de
cidido pelo próprio presidente da Re
pública. 

Ulysses não quis revelar detalhes 
do que pretende conversar amanhã 
com Sarney. Mas políticos ligados ao 
presidente da Constituinte lembra
ram que, embora esteja envolvido na 
formulação do regimento interno, ele 
"não pode se furtar a discutir temas 
de interesse nacional. Um deles é a 
reforma ministerial". 

Ao analisar, ontem, o funciona
mento ordinário do Congresso, Ulys
ses recomendou que seja adotado 
um dispositivo estabelecendo que a 
Câmara e o Senado se reúnam ape
nas em regime de urgência para o 
exame de matérias de relevância. As 
comissões técnicas, segundo ele, de
vem ser reduzidas a uma em cada 
Casa, destinadas apenas para anali
sar projetos de lei do Executivo. 
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