
PRESIDÊNCIA DO PMDB 
I 

Ulysses admite sair, diz Montoro 
por Stela Campos Pinto 

de São Paulo 

. O governador Franco 
Montoro disse ontem, em 
São Paulo, que em conver
sa telefónica com ele, o 
presidente do PMDB, Ulys
ses Guimarães, admitiu a 
possibilidade de afastar-se 
do cargo enquanto preside 
a Assembleia Constituinte. 
Segundo Montoro, Ulysses 
afirmou também que fará 
ampla consulta à direção 
do partido sobre o assunto. 

"Ele está examinando o 
problema", observou o go

vernador paulista. Ulysses 
deverá analisar juntamen
te com a executiva do 
PMDB a melhor alternati
va para resolver seu acú
mulo de funções, caso ele 
realmente fique na presi
dência da Câmara, da As
sembleia Constituinte, do 
partido e como vice-
presidente da República, 
conforme relatou Montoro. 

Montoro afirmou que 
Ulysses pretende afastar-
se temporariamente, so
mente durante sua gestão 
frente à Constituinte. Mas, 
lembrou que como o pri-
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meiro vice-presidente Mi
guel Arraes e o segundo Pe
dro Simon, assumem os go
vernos de Pernambuco e do 
Rio Grande do Sul, respec
tivamente, no dia 15 de 
março isso poderá apres
sar uma decisão em con
junto, que devera ser tema 
das próximas conversa
ções em Brasília. I 

O governador de São 
Paulo prefere esquivar-se 
ao responder se pretende 
candidatar-se à presidên
cia do partido, e mesmo se 
irá pleitear o Ministério 
das Relações Exteriores, 
caso ocorra uma reforma 
ministerial. "Todas as hi
póteses poderiam ser ad
mitidas em tese, mas eu es
taria discutindo sobre uma 
especulação. Seria uma 
imprudência se falasse so
bre elas", comentou Mon
toro. 

ORESTES 
QUÊRCIA 

O governador eleito de 
São Paulo, Orestes Quér-
cia, deu ontem seu aval ao 
projeto do prefeito Jânio 
Quadros de derrubar oito 
praças da cidade de São 
Paulo para a construção de 
garagens subterrâneas. 
Este projeto já causou 
grande polémica na Câma
ra Municipal e foi aprovado 
por decurso de prazo. "Es
sas garagens existem em 
todo o mundo", justificou 
Quércia. 

Ele afirmou que a con
versa que terá com o presi
dente José Sarney nesta se
mana em Brasília será pa
ra discutir problemas do 
Estado de São Paulo e da 
economia do País. "Quero 
saber os planos do gover
no", observou. 

O novo governador, que 
almoçou com Franco Mon
toro no Palácio dos Bandei
rantes, disse também que 
só divulgará os nomes de 
seu secretariado depois do 
dia 15, e antes disso tratará 
de enxugar a máquina ad
ministrativa do estado. Os 
únicos nomes definidos pa
ra o seu governo, mas que 
também podem ser altera
dos de última hora, segun
do ele, são o do secretário 
de Administração esta
dual, António Carlos Mes
quita, o secretário de 
Obras, João Oswaldo Lei
va, o ex-deputado Octávio 
Ceccato e o amigo José Ma
chado de Campos Filho. 

Reagindo 
às pressões 

por Hélio Teixeira 
de Curitiba 

"Sob pressão, não saio." A 
expressão é do deputado 
Ulysses Guimarães e foi confi
denciada a este {ornai por um 
membro do diretório nacional 
do PMDB, a respeito da bate
ria de declarações de políticos 
em todo o País, aconselhando-
o a llcenciar-se deste cargo 
enquanto presidir a Consti
tuinte. Ulysses, na verdade, já 
teria informado a alguns 
membros da executiva do par
tido quo pretende licenciar-
se, mas julga que, se tomar 
agora esta decisão, parecerá 
diante da opinião pública e do 
práprio Congresso que "do
brou a espinha". Por isso, a 
partir de hoje, em Brasília, ele 
começará a discutir a questão, 
ganhando tempo para o amor
tecimento das declarações. 
Ao mesmo tempo, sondará 
seus companheiros sobre a 
conveniência do senador Af-
fonso Carmago (PMDB-PR), 
atual 3° vice-presidente do 
partido, ocupar temporaria
mente seu cargo. As esquer
das olham enviezadas para 
Affonso que, para agradá-las, 
passou a criticar o governo 
pela indecisão na área econó
mica. Com isso, acabou desa
gradando também o presiden
te José Sarney. 

BADERNAÇO 

Sindicalistas 
inocentados 

A comissão de sindicân
cia criada para apurar a 
responsabilidade pelos fa
tos ocorridos em Brasília 
no dia 27 de novembro, 
quando houve incêndio de 
viaturas policiais, lojas e 
bancos, isentou as lideran
ças sindicais pela respon
sabilidade do incidente. A 
comissão admitiu que a 
polícia não cumpriu com
pletamente a sua missão. 


