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Sarney quer mandato fixado já 
Indefinição gera instabilidade e prejudica negociação da dívida 
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LUIZ MARQUES 

Quantos anos deve ficar o 
presidente Sarney na Pre
sidência da República? Es
ta é uma pergunta que pro
voca resposta diferente no 
PMDB e no próprio Gover
no. O ministro do Gabinete 
Civil, Marco Maciel, defen
de a manutenção dos seis 
anos previstos no atual tex
to constitucional, mas o mi
nistro da Justiça, Paulo 
Brossard, já pediu a redu
ção para cinco anos. 

O ministro da Adminis
tração, Aluízio Alves, re
clama mandato de cinco 
anos, considerando que es
te seria um meio-termo en
tre os que defendem seis 
anos e os que querem 
reduzi-lo para quatro. Se
gundo o ministro da Previ
dência Social, Raphael de 
Almeida Magalhães, o de
putado Ulysses Guimarães 
aceita que o mandato de 
Sarney fique em cinco 
anos. 

O líder do PMDB na Câ
mara, deputado Luiz Hen
rique, informou, ontem, ao 

Presidente da República, 
durante o café da manhã no 
Palácio da Alvorada, que a 
maioria do PMDB defende, 
pelo menos, quatro anos 
para o atual mandato pre
sidencial. Esta é, por 
exemplo, a posição do se
nador Mário Covas, forta
lecido pelos quase oito mi
lhões de votos que conse
guiu arrancar no último 
pleito. 

Como é, também, a posi
ção do deputado Egídio 
Ferreira Lima, que conce
deu uma entrevista ao 
CORREIO BRAZILIENSE 
que não teve boa repercus
são no Governo. Na entre
vista, Egídio fazia restri
ções ao Executivo susten
tando que o presidente Sar
ney nunca assimilou o pro
grama do PMDB. O depu
tado Carlos SanfAnna já 
começou a trabalhar em 
favor da manutenção do 
mandato de seis anos, tal 
como prevê a Constituição 
vigente. 

• M • r 

PDT exige eleições ja 

Ulysses e Luiz Henrique começam a discutir, agora o mandato do presidente 

Nem no Governo em seis anos 
• ^ Rio — O mandato de seis 

AVIfftn nftHf>fttlf>ft anos para o presidente José cABolc uUllocl loU Sarry, x5Lgrantlr a 

maior visibilidade na nego
ciação da divida externa e 
oferecerá segurança aos 
credores estrangeiros. A 
afirmação é do ministro-
chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, ao acres
centar que a redução do 
mandato poderá incorrer 
num prejuízo para o traba
lho de transição democráti
ca do Pais. 

Embora tenha afirmado 
que ainda não conversou 
com o presidente José Sar
ney sobre o assunto. Marco 
Maciel disse que Sarney 
tem direitos garantidos pa
ra o cumprimento de todo o 
seu mandato. Os seis anos, 
segundo ele, estão coeren
tes com o julgamento do 
Presidente de compromis
so constitucional, baseado 
na Carta Magna vigente, 
que estabelecia um prazo 
de seis anos para o manda
to presidencial. Foi convo
cada uma constituinte e só 
ela tem poderes para rede
finir o mandato, disse Mar
co Maciel. 

Para o texto constitucio
nal, o Ministro defendeu o 
mandato de cinco anos, 
sem reeleição, semelhante 
às normas da Constituição 
de 1946. Quanto aos traba
lhos da Constituinte, Marco 
Maciel mostrou-se a favor 
do funcionamento paralelo 
da Câmara e do Senado pa
ra tratar das leis ordiná
rias, sendo que sempre es
tabelecendo prioridade pa
ra a elaboração da Carta 
Magna. 

Ao dar ontem a aula 
inaugural do curso para 
oficiais da Escola Superior 
de Guerra, o Ministro do 
Gabinete Civil fez uma 
análise do problema insti
tucional brasileiro, enfo
cando, particularmente, o 
período de transição do re
gime político do País. Ele 
apontou alguns itens por 
ele considerados funda
mentais para serem defini
dos pela Assembleia Nacio
nal Constituinte. 

De acordo com Marco 
Maciel, a Constituição deve 
delimitar as funções do Es
tado nas questões de saúde, 
educação, justiça e segu
rança, e defendeu a unifor
mização da Previdência 
Social. Ele acredita que de
va haver uma eqúipotência 
entre os poderes Judiciá
rio, Legislativo e Executi
vo aliado ao fortalecimento 
das instituições interme
diárias da sociedade, tais 
como os partidos políticos. 
Segundo Marco Maciel, a 
Constituição deve repre
sentar a estabilidade do 
sistema tributário, a fim de 
torná-lo resistente às mu
danças constantes. A limi
tação do poder de endivida
mento do Estado também 
foi considerada fundamen
tal por Marco Maciel, que 
defende ainda uma trans
parência do sistema de 
concessão e benefício eco
nómico, dando como exem
plo os subsídios. 

Durante sua aula inaugu
ral na ESG, o Ministro ex
planou um ideário do que 
deveria ser seguido, a seu 
ver, para uma boa consti
tuinte duradoura e não ape
nas de "ajustamentos", co
mo nos últimos 50 anos, 
quando tivemos pratica
mente uma constituição a 
cada 10 anos. 

Se depender dos partidos 
de esquerda, o presidente 
José Sarney não terá mais 
de quatro anos de mandato. 
Ainda assim, o tema é tão 
polémico que até o mo
nolítico bloco esquerdista, 
formado por quatro legen
das e 50 constituintes, está 
dividido em torno do assun
to. 

O PDT, por exemplo, 
prega a convocação de elei
ção direta para a Presidên
cia da República apenas 60 
dias após a promulgação 
da nova Constituição. Se a 
Carta Magna estiver pron
ta até o dia 15 de novembro, 
como se espera no Congres
so, em meados de janeiro 
poderá ser eleito o sucessor 
do presidente Sarney, de 
acordo com a proposta pe-
detista. 

Já o PT apresentou à Me
sa da Constituinte um pro-
jeto de preliminar estabe

lecendo a transitoriedade 
do mandato do atual presi
dente. Isto significa que a 
Assembleia poderia convo
car eleição a qualquer mo
mento, antes mesmo da 
promulgação do novo texto 
constitucional. 

Para o PC do B, o ideal é 
a realização de eleição pre
sidencial no próximo ano, 
juntamente com a institui
ção do regime parlamenta
rista. Se for mantido o pre
sidencialismo, porém, o 
partido aceita que Sarney 
permaneça no poder por no 
máximo quatro anos. 

O PCB também é parla
mentarista e defende a fi
xação do mandato presi
dencial em quatro anos. 
Não faz distinções entre o 
atual chefe da Nação e os 
próximos: para os pecebis-
tas, Sarney só deve sair em 
1989. 

Presidente ja quis menos 
SÉRGIO CHACON 
Editor de Politica 

O s amigos mais che
gados ao presidente 
defendem um man

dato de seis anos, alegan
do que ele tem direito ad
quirido. Os ministros do 
PMDB preterem cinco 
anos, argumentando que 
quatro é um período mui
to curto e seis, longo de
mais. Para o PDT e o PT, 
quanto antes forem con
vocadas as eleições dlre-
tas, melhor. 

Mas e o presidente Sar
ney, o que pensa sobre 
seu próprio mandato ? 

Segundo deputados que 
com ele estiveram nos úl
timos dias, Samey se con
sidera no direito de per
manecer seis anos, mas 
admite negociar sua du
ração para cinco anos, 
conforme o rumo dos en
tendimentos entre os par
tidos. O presidente pro
mete lutar com unhas e 
dentes para não ver sua 
permanência no Palácio 
do Planalto reduzida a 
menos de quatro anos, o 
que ensejaria a convoca-
çâo de eleições Já em no-

vembro para escolher um 
presidente que tomaria 
posse em março de 88. 

Essa, contudo, não era 
a posição de Sarney em 

\ 85. como lembrou ontem o 
\ senador Rui Bacelar 
I (PFL-BA), um defensor 
\ das eleições diretas ao fi-
| nal dos trabalhos da 
\ Constituinte. Bacelar re-
j corda que, em maio da-
j quele ano, o Presidente 
\ afirmou que o mandato 
\ deveria ser de quatro 
j anos. 

Na solenidade em que 
i assinou mensagem ao 
j Congresso propondo a ex-
! Unção do colégio eleito

ral, o Presidente discur
sou aos políticos. E disse: 
"Embora considerando 
que a duração do manda
to e a data a ser marcada 
para a eleição do suces
sor do atual Presidente 
seja uma atribuição da 
Assembleia Nacional 
Constituinte que iremos 
convocar, desde logo ma
nifesto o meu ponto de 
vista de que o mandato 
deve ser de quatro anos''. 

O presidente José Sarney 
pediu ontem ao líder do 
PMDB na Câmara, deputa
do Luís Henrique, a defini
ção do seu mandato, te
mendo que a demora na fi
xação do prazo venha en
fraquecer a posição do Go
verno nessa fase de renego
ciação da dívida externa 
brasileira., O Presidente 
abordou a questão, ontem, 
durante o café da manhã no 
Palácio da Alvorada com o 
deputado peemedebista. 

Luís Henrique prometeu 
a Sarney que tão logo seja 
aprovado o Regimento In
terno da Constituinte — o 
que espera ocorrer até 
amanhã —, o partido ini
ciará a discussão em torno 
da questão da duração do 
mandato do Presidente da 
República. O deputado ad
mitiu que dentro de 60 dias 
o problema estará definido, 
através de um acordo com 
todos os partidos, embora 
sua oficialização só ocorre
rá com a promulgação da 
nova Constituição. 

RELATO 

Segundo a explicação do 
presidente Sarney ao líder 
da bancada do PMDB, a in
definição a respeito da du
ração do atual mandato 

presidencial gera instabili
dade e enfraquece a posi
ção do Governo perante os 
credores estrangeiros do 
Pais, o que é profundamen
te inconveniente no mo
mento em que estamos às 
vésperas da renegociação 
da dívida externa. 

De imediato, o líder do 
PMDB disse ao Presidente 
que, logo depois da aprova
ção do Regimento Interno, 
a questão seria discutida a 
nível de partido e entre os 
aliados da Aliança Demo
crática. O líder insistiu em 
que o mandato do Presi
dente não se inclui no rol 
das questões negociadas 
em torno do Regimento In
terno da Constituinte. 

Sarney disse a Luís Hen
rique que está querendo de
sempenhar o papel de Pre
sidente da transição demo
crática, cujo processo está 
em pleno andamento. O 
líder do PMDB respondeu 
que seu partido como um 
todo advoga a tese de que o 
atual mandato presidencial 
deve ter um mínimo de 
quatro anos. 

Luís Henrique assinalou 
para o Presidente que o 
PMDB é Governo e está 
consciente de que seu apoio 
ao Governo "é fundamen
tal para que se complete o 
processo de transição de
mocrática sem abalos ou 
traumas". O Presidente 
desmentiu para o líder a 
notícia de que estivesse ne
gociando a manutenção de 
seu mandato em seis anos, 
como prevê a Constituição, 
em troca da eliminação do 
estado de emergência. 

— Ele afirmou que isso 
nunca passou pela sua ca
beça — afirmou Luís Hen
rique no relato que fez; para 
a imprensa, na manhã de 
ontem, sobre seu café da 
manhã com o Presidente. 

Sarney fez questão de di
zer ao deputado que o pre
sidente do PMDB, Ulysses 
Guimarães, foi feliz ao de
clarar que seu último con-
tato com o Presidente, no 
seu sítio nos arredores de 
Brasília, foi um encontro 
de dois namorados. O Pre
sidente também desmentiu 
notícias de que tivesse ad
moestado o presidente do 
PMDB, lembrando que os 
seus encontros com Ulys
ses "são sempre encontros 
de dois iguais", em que as 
conversas "são francas 
mas fraternas". 

SanfAnna quer acordo logo 
O líder da maioria na Câ

mara, deputado Carlos 
SanfAnna (PMDB-BA), 
afirmou ontem que os par
tidos de sustentação do go
verno (PMDB, PFL e 
PTB) poderão lazer um 
acordo político em torno do 
mandato do presidente Jo
sé Sarney, antes mesmo 
que o tema seja discutido 
pela Assembleia Nacional 
Constituinte. Só depois do 
entendimento, a questão 
seria levada às comissões e 
ao plenário. 

O presidente José Sar
ney, que já se manifestou 
favorável a um mandato de 
quatro e depois passou a 
defender cinco anos, con
versou ontem com o líder 
do PMDB na Câmara, de
putado Luiz Henrique, a 
quem falou do seu interesse 
em ver definido o seu tem
po de Governo: "Ele me 
disse que acharia melhor, 
para a estabilidade interna 
do País, que definíssemos 
logo o seu mandato", rela
tou o deputado. 

O líder do PMDB na Câ
mara reuniu-se depois com 
o presidente de seu partido, 
deputado Ulysses Guima
rães, a quem repetiu as pa
lavras do presidente José 
Sarney. 

Ulysses contudo negou 
GIVALDO BARBOSA 

ter qualquer informação de 
que o presidente Sarney es
teja trabalhando nesse sen
tido, e lembrou uma con
versa que teve ontem, du
rante 30 minutos, com o 
Chefe da Nação, 'de quem 
afirmou não ter ouvido 
qualquer referência à defi
nição do mandato presiden
cial. 

De qualquer forma, ob
servou que o tema será tra
tado assim que se inicia
rem os trabalhos das co
missões: "O assunto será 
tratado pela Comissão da 
Organizazação dos Pode
res e Sistema de Governo, 
que o remeterá à subcomis
são do Poder Executivo. O 
tema irá depois à Comissão 
de Sistematização e, poste
riormente, a plenário". 

É essa também a posição 
manifestada pelo deputado 
Luiz Henrique. Ele afirmou 
que o PMDB só vai discutir 
o assunto depois de supera
do o impasse regimental, e 
observou que, aprovado o 
Regimento Interno, "na se
mana seguinte teremos um 
outro tiroteiro. com a elei
ção da Mesa, a constituição 
das comissôies e, se for o 
caso, a eleição do líder do 
partido na .Constituinte". 
Para ó líder" do PMDB, a 
questão será mesmo defini

da nas disposições transitó
rias. ) 

Não é o que pensa o líder 
do g o v e r n o , C a r l o s 
SanfAnna. Ele diz, que as
sim como. foi feito acordo 
em torno do Regimento In
terno da Constituinte, pode-
se fazer um grande acordo 
político sobre o mandato do 
presidente José Sarney, an
tes que o tema seja remeti
do às instâncias próprias 
da Assembleia Nacional 
Constituinte. 

A maior dificuldade para 
que esse acordo seja feito 
estaria, segundo o líder do 
PTB, Gastone Righi, den
tro do PMDB. Ele argu
menta que a cúpula peeme
debista não tem interesse 
em definir a questão agora, 
porque perderia um impor
tante instrumento de nego
ciação com o próprio presi
dente José Sarney. 

Prematura ou não — 
Gastone Righi acha que "é 
uma loucura discutir agora 
esse assunto" — o fato é 
que o tema já domina os 
corredores do Congresso 
Nacional, e não há como 
impedir sua discussão, em
bora se reconheça que, 
aprovado o Regimento In
terno da Constituinte, todos 
os partidos entrarão firmes 
na disputa pelas comis
sões. 

SanfAnna quer colocar luzes no debate sobre a duração do mandato 

Competência é do Congresso 
O mandato do presidente 

José Sarney não pode ser 
reduzido pela Assembleia 
Nacional Constituinte, mas 
somente pelo Congresso 
Nacional, desde que reúna 
dois terços dos parlamen
tares, já que a Constituição 
em vigor deve ser alterada 
somente pela Câmara e pe
lo Senado e em sessão con
junta. 

Foi o que disse ontem o 
ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, ao deixar o gabi
nete presidencial, no seu 
despacho semanal de "roti
na", como ele mesmo clas
sificou. Ele acha que o fun
cionamento do Congresso 
Nacional deve ser acertado 

logo, porque precisa legis
lar ordinariamente. 

Brossard disse que não 
conversou com o presiden
te José Sarney, sobre Regi
mento da Constituinte, mas 
considera que as normas 
devem ser definidas logo, 
para que os trabalhos se
jam iniciados. Brossard es
pera que o tempo da elabo
ração da nova Constituição 
não ultrapasse a oito me
ses. 

O funcionamento do Con
gresso também foi defendi
do pelo líder da maioria na 
Câmara, deputado Carlos 
SanfAnna, por entender 
que é preciso preservar a 
Constituinte, que deve se 

ocupar exclusivamente da 
elaboração da nova Carta 
Constitucional. Sobre esse 
assunto ele conversou pela 
manhã com o presidente 
Sarney. 

SanfAnna não conversou 
com Sarney sobre o seu 
mandato, segundo alegou, 
para fugir às perguntas dos 
repórteres. O assunto entre 
os dois foi o Regimento da 
Constituinte, que ainda 
causa muita polémica no 
meio p o l i t i c o . M a s , 
SanfAnna estava tranqui
lo, pois existia um bom cli
ma para o acordo entre os 
partidos políticos, especial
mente o PFL e o PDS. 

Para Pires, o ideal são cinco 

R io — A duração do 
mandato para o 
Presidente da Re

pública não é uma ques
tão regimental que deva 
ser tratada no regimento 
interno da Constituinte. A 
opinião é do governador 
eleito da Bahia, Waidir 
Pires, ao afirmar que a fi
xação do prazo para o 
mandato deve constar do 
texto constitucional, e ca
berá aos constituintes di
zer se o mandato do presi
dente José Sarney deve 
ou não estar de acordo 
com as normas perma
nentes da Constituição, j 

Num carâter definitivo, 
Waidir Pires defendeu o 
mandato presidencial de 

cinco anos, conforme a 
Constituição de 1946. Pa
ra ele, quatro anos é pou
co e o curto período pode 
prejudicar o desdobra
mento do programa ele
mentar de Governo de 
uma administração em 
implantação. Para ocaso 
do presidente José Sar
ney, ele acredita que um 
mandato com duração de 
menos de quatro ou cinco 
anos é muito pouco para 
que seja concluída a tran
sição democrática. No en
tanto, ele considera seis 
anos um prazo demasia
damente longo. 

O governador eleito da 
Bahia disse que o momen
to não è oportuno para a 
convocação das eleições 

diretas. Ele entende que, 
antes disso, deva ser con
cluído o período de transi
ção que o País atravessa. 
A partir da nova Consti
tuição, disse ele, poderá 
ser iniciado o processo de 
implantação das novas 
instituições livres e en
tão, a população estará 
preparada para eleger a 
fase definitiva e perma
nente do País. 

Waidir Pires abriu on
tem oficialmente os tra
balhos da Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro-UFRJ •—, com 
uma aula inaugural cujo 
tema recaiu sobre o papel 
da universidade ao desti
no nacional. 

VISTO, LIDO E OUVIDO 

Reforma geral nas 
nossas rodovias / 

Ê sabido que o último gbverno não construiu 
nem conservou um único < quilómetro de npssas 
estradas ae rodagem. Esti beleceu-se o c, 
nossa felicidade foi a escolha do minist 
Reinaldo paxá a pasta do. 
resultado disto as estradi 
das num ritmo que faz gos, 

Estou voltandb\de uma 
quilómetros pelos\Estado: 
Espírito Santo. Há\brasp> 

>sea 
José 

Transportes/. Como 
estão sendo ativa-
ver-se. 

[agem de duatro mil 
de Goiás, Minas e 

todas ás direções. 

nas nossas es-
s0mos motoristas 

ciplinajoos. Mas 
nstru/das a todo 
çã/f deixa a de-

qui/no Brasil não 
4lÀepõe. 

informação. Há 
'alandiKcoisas que 
por exemplo, no 

Acontece que a paralisação de seis anos deve 
ter deixado nossos fazedores de estradas sem 
muita prática. Falta, por ekemoto, a sinaliz, 
ção de pista na maioria (ias í ías./e é esta a pt 

cípal razão de tantos desastre, 
tradas. Não se diga que n 
desatentos, e mais ainda, L 

se as rodovias estão sendo rt 
vapor, por outro lado a slnai 

sejar, o que nos faz afirmai 

temos estrada depois que oi 

Outro detalhe, é a falt. 
placas demais nas estra< 
não dizem respeito. Na/101 
Espírito Santo, é comum encbntrar-sêvma pia 
ca com a Informação/'/dirija com mais cuida
do". Trata-se de um Julgamento peremptório. 
Na BR-418, perto Ae Tpófilo Òtoni, a gentàquer 
saber a quantosrqullèmetros^stá da cidade, e 
só vê mensagem ecológica. Èâ uma curvaSpu-
ma subida, oom uma placa nh alto. Você se\s-
força para/íer, e encontra a trase "Oxigênio\é 
vida". Opa, isto não é para esúrada. 

Outro/abuso é puanto aos quebra-molas. A 
cidades de Linhares e João Pmheiro estão into
leráveis para s/e atravessar, e há perigo para 
quem viaja à noite. 

Tas de um modo geral, o Çue se observa é 
jue o ministro José Reinaldo está com uma 
equipe boa, trabalhando, e muito. Há obras por 
toda a parte, is com uma vantagem. As novas 
estradas são mais amplas, com terceira pista 
em cada súôida, e o pavimento parece melhor. 

\ 

D. lolanda diz que visita foi de "cortesia" 

D. lolanda aconselha 
Sarney sobre críticas 

\ 

"Meu marido costumava 
dizer: não passe autógrafos 
— quando alguém criticava 
o seu Governo. E foi isso 
que falei ao Presidente Sar
ney '. Disse ontem a viúva 
do ex-presidente Artur da 
Costa e Silva, lolanda Cos
ta e Silva, após "visita de 
cortesia" ao presidente Jo
sé Sarney. "Sempre há 
crítica, por melhor e bem-
inecionado que seja o go
vernante", acrescentou. 

Cu idadosamente ma
quiada e elegantemente 
vestida, num costume pre
to estampado, D. lolanda 
Costa e Silva não parecia 
ter seus bem vividos 80 
anos. Estava à vontade no 
Palácio do Planalto que 
frequentou durante o perío
do em que seu marido foi o 
presidente da República, 
de 15 de março de 1967 até 
dezembro de 1969, quando 
morreu, vítima de um der
rame cerebral. Mas, se
gundo disse, não tem sau
dades daqueles tempos 
"exceto das oportunidades 
que tinha para ajudar as 
pessoas, e isto fiz muito", 
garantiu. 

CORTESIA 

D. lolanda explicou que 
aproveitou sua passagem 
por Brasília, a caminho de 
Goiânia, onde visitará al
gumas amigas, para fazer 
uma visita de cortesia ao 
presidente Sarney. Este 
mesmo tipo de visita ela fez 
a todos os presidentes que 

sucederam seu marido — 
Emílio Garrastazu Mediei, 
Ernesto Geisel e João Bap
tista Figueiredo. Confes
sou, contudo, que de todos 
os presidentes Sarney foi o 
que teve mais vontade de 
visitar: 

— Porque de todos é o 
mais simpático e vem fa
zendo um Governo comple
tamente diferente daquele 
período que vocês chamam 
de ditadura. Este é um go
verno liberal onde há plena 
liberdade e acho que esta
mos no caminho certo — 
opinou D. lolanda Costa e 
Silva. 

Ela não reconhece que o 
período de Governo do seu 
marido foi de ditadura. 
"Não acho que vivíamos 
uma ditadura porque todo 
mundo dizia o que queria 
naquela época". E disse so
bre o movimento de 64: 
"Foi um pouco desagradá
vel porque passamos por 
momentos muito ruins". 

A ex-primeira dama fa
lou pouco do livro que pre
tende lançar, talvez ainda 
este ano, sob o título "A 
Verdade". Disse apenas 
que nele vai contar sua his
tória com Costa e Silva des
de quando se conheceram 
até sua morte. Natural
mente, acrescentou enfoca
rá a Revolução de 64 mas 
não vai deixar ninguém 
mal no seu relato. "Se no 
entanto alguém achar que 
a carapuça lhe cabe de al
guma forma, paciência" 
disse reticente. 

PFL oscila entre 
quatro e seis anos 

O PFL está dividido en
tre os que defendem a redu
ção do mandato do presi
dente José Sarney e os que 
concordam em mantê-lo 
por seis anos. A análise é 
do deputado Inocêncio de' 
Oliveira (PFL-PE), para 
quem o mandato de quatro 
anos é uma exigência dos 
compromissos eleitorais. 

O secretário-geral do 
PFL, deputado Saulo Quei
roz (MS), confessou a vá
rios parlamentares que re
cebeu diversas reclama
ções por ter anunciado que 
apresentaria um projeto de 
decisão confirmando o 
mandato de seis anos para 
Sarney. Mesmo assim, não 
desistiu de sua ideia. 

O discurso de improviso 
do ministro Aureliano Cha
ves, das Minas e Energia, 
ao assinar ontem o convé
nio para construção da hi-
drelétrica de Xingo (a-
fluente do São Francisco) 
foi o tema central das con
versas entre os deputados 
do PFL. 

Eram repetidas, com fre
quência, as observações de 
que são "infelizes aqueles 
povos que dependem exclu

sivamente da competência 
e da capacidade de seus go
vernantes" e de que "o 
País, para crescer, depen
de do esforço e da solidarie
dade e de seus filhos". 

O líder do PFL na Câma
ra, José Lourenço, "lem
brava que cada povo tem o 
Governo que merece". Au
reliano, ao elogiar o povo, 
estaria reconhecendo os 
méritos do Governo. Para 
alguns, no entanto, o minis
tro estaria, mais uma vez, 
advertindo contra as falhas 
do atual Governo e da ne
cessidade de credibilidade 
perante a opinião pública. 

Amigo pessoal do minis
tro Marco Maciel, chefe do 
Gabinete Civil, Inocêncio 
de Oliveira acentuava que 
o PFL tem dois grandes 
candidatos: Aureliano Cha
ves e Maciel. Na sua opi
nião, além de ser uma exi
gência de campanha eleito
ral, o mandato de quatro 
anos é o que está sendo de
fendido pelas bases do par
tido. Ele faz questão de 
cumprir o compromisso as
sumido durante a pregação 
das "diretas, já". 


