
Presidente deseja * 
atuar diretamente 

O presidente José Sarney tomou uma decisão no 
prolongado fim de semana do carnaval, quando per
maneceu em seu sítio de Sáo José do Pericumã: ele vai 
atuar mais diretamente na política (e no Congresso) e 
intensificar os contatos pessoais com as diferentes 
correntes do PMDB e do PFL. Foi por essa razão que 
Sarney ofereceu no último sábado, um almoço ao 
presidente do PMDB, deputado Ulysses Guimarães e 
um jantar aos lideres do PFL na Câmara e no Senado, 
José Lourenço e Carlos Chiarelli, respectivamente. 

Foi por essa razão também, que o Presidente da 
República não pediu sigilo ao deputado José Lourenço, 
quando lhe contou sobre a conversa mantida com o 
deputado Ulysses Guimarães. Sarney deixou o líder do 
PFL na Câmara à vontade e o deputado José Lourenço 
apenas transmitiu um recado do Presidente da Re
pública que, em outras palavras, dirigiu-se a todos os 
setores descontentes do PMDB e do PFL, dizendo que 
tomará providências contra §queles_que usufruem 
dos benefícios do poder, em particular, e, publicamente, 
desempenham para o público o papel de rebelde, man
tendo-se numa cómoda posição. 

Ao tomar essa decisão, Sarney conversou como 
deputado Ulysses Guimarães, mostrando-lhe que o 
PMDB, como um todo, não obedece ao presidente do 
partido, como ficou demonstrado no episódio da vo-

• tacão do regimento, na última quarta-feira de fevereiro. 
, E a decisão foi tomada em virtude do tempo. O Pre
sidente da República está preocupado com o prazo-
limite para a votação do regimento da Constituinte. Es
se prazo se esgota na próxima terça-feira e Sarney es
pera ver, até lá, resolvidos os pontos de estrangulamen
to entre o governo e o Congresso, entre eles, o parágrafo 
sete do artigo 57. Atuando diretamente na politica, 
Sarney acata um conselho do ministro Marco Maciel, 
segundo o qual, o Presidente da República deve atuar 
como cidadão e como político, na Constituinte. (M.M.) 


