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Da Sucursal de Brasília 

0 presidente José Sarney pediu a 
todos os seus ministros que se 
empenhem, em seus Estados e em 
suas áreas de influência, na eleição 
de Ulysses Guimarães (PMDB-SP) 
para a presidência da Câmara dos 
Deputados, cargo também disputado 
pelo deputado federal Fernando Lyra 
(PMDB-PE). Segundo apurou a 
Folha, Sarney disse aos ministros 
que é importante a vitória de Ulys
ses, pois o presidente do PMDB tem 
afinidades de pensamento com ele e, 
nas vezes em que o substituiu na 
Presidência, nada modificou na linha 
de atuação do governo. 

Antes, o ministro Paulo Brossard 
(Justiça), preocupado com o cresci
mento da candidatura de Lyra, 
chegou a propor uma articulação 
visando a eleição de um vice-presi-
dente da República pelo Congresso 
constituinte. Assim, mesmo derro
tando Ulysses, Lyra não seria o 
substituto imediato do presidente. 
Como ainda não existe regimento 
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para o Congresso constituinte, a ideia 
foi afastada temporariamente. 

M u d a n ç a d e estratégia 
O próprio Ulysses Guimarães teve 

de niudar sua estratégia para enfren
tar Fernando Lyra. Defendia a ideia 

Ulvsses Guimarães 

de criação de uma comissão de 
setenta constituintes do Senado e da 
Câmara para legislar ordinariamen
te, enquanto os trabalhos da Consti
tuinte teriam seguimento. Como os 
novos constituintes começaram a 

Ulysses aceita 'recesso branco' 
para priorizar a Constituinte 
O presidente do PMDB e da 

Câmara, deputado Ulysses Guima
rães, 70, disse ontem em Brasília que 
a proposta de funcionamento extra
ordinário da Câmara e do Senado 
durante os trabalhos do Congresso 
constituinte é umas das ideias que 
recebeu para permitir a prioridade 
dos trabalhos constituintes com rela
ção às demais atividades do Legisla
tivo. A proposta está sendo chamada 
de "recesso branco" e, segundo 
Ulysses, poderá ser examinada e 
elaborada no regimento interno do 
Congresso constituinte, que orientará 
os trabalhos parlamentares. 

Para Ulysses, um "recesso bran
co" durante os trabalhos constituin
tes seria uma das fórmulas para 
compatibilizar os trabalhos do Con
gresso constituinte com o das duas 
casas do Legislativo. O presidente da 
Câmara voltou a afirmar que, no 
caso da aprovação de sua emenda 

r-que propõe a criação de uma 
comissão para legislar ordinaria
mente durante os trabalhos de elabo
ração da nova Constituição—, não 
haveria a polémica que está tomando 
corpo agora. 

Na noite de ontem, dez parlamen
tares recém-eleitos reuniram-se na 
sede do Diretório Regional do PMDB 
no DF para discutir a necessidade de 
se priorizar* o trabalho do Congresso 
constituinte neste ano. Entre os novos 
deputados que organizaram a reuni
ão está o jornalista António Britto, 
eleito pelo PMDB do Rio Grande do 
Sul. 

Hoje o deputado Ulysses Guima
rães viaja para o Rio de Janeiro, 
onde almoça com o presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), Barbosa Lima Sobrinho, que 
comemora seus 90 anos. À noite, 
janta com o jurista Afonso Arinos de 
Melo Franco. 

Mesa da Câmara reúne-se e aprova 
reajuste de 25% para os deputados 

A Mesa da Câmara dos Deputados, 
reunida ontem pela manhã no gabi
nete de seu presidente, Ulysses 
Guimarães, aprovou um reajuste de 
25% sobre os subsídios fixos e 
variáveis dos deputados, a partir 
deste mês. O reajuste, que é extensi
vo aos funcionários da Câmara, fará 
com que os subsídios subam dos 
atuais Czf 11.374,11 (soma dos Cz$ 
5.064,44 fixos mais OS Cz$ 6.309,67 
variáveis) para Cz$ 14.217,64. Com o 
reajuste, o jeton —pago nas sessões 
extraordinárias—, fixado até dezem
bro em Cz$ 210,32, passa a ser agora 
de Cz| 262,90. Com este aumento, 
mais jetons por sessões extras, ven
cimentos adicionais e auxílios, o 
salário de um deputado passa a ser 
de Cz* 43.063,36. 

A Diretoria Geral da Câmara 
decidiu pelo reajuste baseada no 
decreto legislativo n° 114, de 1982, 
que determina que os subsídios dos 

parlamentares sejam reajustados 
nas mesmas épocas e bases dos 
reajustes dos funcionários públicos. 
Como o presidente Sarney autorizou 
aumento de 25% ao funcionalismo a 
partir deste mês, o reajuste estende-
se também aos parlamentares e 
funcionários do Legislativo, segundo 
a Diretoria Geral da Câmara. 

Na reunião da Mesa, foi aprovada 
ainda a elevação do auxílio moradia 
aos parlamentares, de Czf 8 mil para 
Cz$ 15 mil mensais. O diretor-geral 
da Câmara, Adelmar Sabino, disse 
que o auxílio moradia foi aumentado 
com base na menor diária dos hotéis 
de Brasília, de Cz$ 512,90. Faltam 
hoje 55 apartamentos para deputa
dos, e a Câmara acha que alguns se 
hospedarão em hotéis. 

A Mesa autorizou também os 
ministérios a credenciarem até dois 
funcionários na Câmara. Até agora, a 
atividade dos assessores parlamen
tares não era regulamentada. 

articular a possibilidade de apresen
tar uma proposta suspendendo as 
atividades do Congresso Nacional 
durante os trabalhos da Constituinte 
—e é dessa parcela que Fernando 
Lyra diz esperar votos—, Ulysses 
modificou sua posição no início da 
semana e passou a defender "iim 
recesso temporário do Congresso". 

Por estratégia, nem Ulysses nen 
Fernando Lyra revelam de ond 
virão seus votos. Ulysses diz apenas 
que conta com o apoio de todo o 
partido, enquanto Lyra diz que os'-*K 
novos lhe garantem a eleição, pois "o~^ 
voto é secreto e poucos hoje têm 
coragem de desagradar Ulysses". 

Cálculo 
Enquanto isso, o Palácio do Planalto 
faz contas. Prisco Viana (BA), é r t - 0 ^ 
carregado por Ulysses Guimarães der1;.* 
fazer um anteprojeto de regimento 
para a Constituinte, amigo do presi
dente Sarney, arrisca um prognósti
co: "Fernando Lyra terá entre ses
senta e cem votos dos 487 deputa
dos". 

Chiarelli ficará ;t̂ ; 
mais dois anos na 
liderança do PFL 

O senador Carlos Chiarelli (RS) foi.^r 
reconduzido ontem à liderança do 
PFL no Senado, durante uma reunião 
que a bancada do partido realizou 
pela manhã no Congresso Nacional. '•>'-' 
Chiarelli permanecerá no cargo por 
mais dois anos. Durante a reunião, a 
bancada mostrou interesse pela pro
posta da liderança do PMDB, que 
reserva ao PFL três cargos na Mesa • 
do Senado. - ;r 

Mesmo assim, o líder pefelistaíi-lv, 
disse que continuará lutando para 
que o partido fique com urna das três^-K 
presidências do Legislativo. Depois 
dele, o líder na Câmara, José Lou- £> 
renço (BA), e o presidente enV«f»»í 
exercício do partido, deputado Maw-'>'/Mi 
rício Campos (MG), irão conversar»"V 
com o presidente e as lideranças do 
PMDB, para tratar "globalmente" 
da distribuição dos cargos nas Mesas 
do Legislativo. 

Aluizio propõe fechar *i 
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quinze consulados »*. 
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O ministro da Administração, Alui- v* 
zio Alves, 65, comunicou ontem ao1'"1" 
presidente José Sarney que o Grupo 
Executivo da Reforma da Adminis-34;.» 
tração Pública (Gerap) decidiu ex
tinguir vinte divisões do Ministério 
das Relações Exteriores, o que re» 
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presentará uma economia ao país de 
Cz$ 16 milhões, e pelo fechamento de 
quinze consulados, que consumiam^11 

US$ 18 milhões <Cz$ 270 milhões).'*c;r 
Além disso, oitocentos cargos vagos^S' 
de oficial de chancelaria não serão 
preenchidos. çljs îq»»! 
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O Gerap decidiu também, na área 

do Ministério da Saúde, que 23 
delegacias estaduais e cinco coorde-
nadorias regionais serão desativa-^ ,. 
das. Em todos os casos nenhum 
funcionário será demitido, e os brasi
leiros que serviam nos consulados do yu 
Exterior serão convidados a retor
nar. Segundo o ministro, o presidente 
Sarney autorizou a adoção imediat$,.i(!> 
das medidas. 
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