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Brasília — O PFL, após uma semana de 
críticas à política económica do governo, iniciou 
ontem um processo de retorno à posição de 
apoio às orientações do Palácio do Planalto. 
Pela manhã, os líderes do partido no Congresso, 
senador Carlos Chiarelli e deputado José Lou
renço, estiveram com o presidente Sarney para 
assegurar o "apoio incondicional do partido ao 
encaminhamento das negociações da dívida ex
terna". 

No partido, porém, ainda não existe consen
so quanto a esta posição. Ontem à tarde, no 
gabinete do líder do PFL na Câmara, o presi
dente do partido, Maurício Campos, negou-se a 
assumir uma posição "oficial ou pessoal" quanto 
ao encaminhamento da questão da dívida exter
na. "Não estou em condições de falar mais nada. 
A minha preocupação é com o que estão pen
sando de nós lá tora", afirmou o deputado. 

Devido às divergências dentro do partido, a 
direção do partido resolveu realizar "uma reu
nião de trabalho" na manhã de domingo. "Va
mos repassar as sugestões de política económica 
feitas pela bancada do Senado ao governo, na 
terça-feira", disse o líder do PFL, Carlos Chia
relli. O senador acha que naquele documento o 
partido não divergiu do governo e lembra que o 
presidente Sarney se entusiasmou com as pro
postas. "A sugestão vem a calhar, é oportuna e é 
importante que se divulgue", teria dito o presi
dente, segundo Chiarelli. 

O documento pedia, entre outras medidas, a 
limitação do serviço da dívida a um percentual 
fixo sobre o PIB — Produto Interno Bruto — ou 
sobre o saldo da balança comercial. Na questão 
dos juros, sugeria que o governo federal buscas
se diminuir o déficit público, com o aumento da 
tributação direta e a redução dó gastos das 
estatais. "O governo ainda não refugou a fórmu
la sugerida como instrumento de controle da alta 
dos juros e, quanto ao pagamento da dívida, 
acreditamos que nossa sugestão possa ser adota-
da, depois deste primeiro estágio de suspensão 
dos débitos para dar espaço à negociação", 
afirmou. 

O senador negou-se, porém, a apreciar o 
conteúdo do discurso pronunciado na quarta-
feira, no plenário da Constituinte, pelo depu
tado José Lourenço. Neste, o líder do PFL na 
Câmara criticou abertamente o governo, estra
nhando a existência de uma crise económica, 
com perspectiva de recessão, quando os indica
dores da economia internacional são positivos. 
O líder do PFL na Câmara sugeriu ainda "mais 
disciplina nas contas públicas", como forma de 
reduzir a inflação, e "menor presença do estado 
no mercado financeiro", como meio para fazer 
declinar as taxas de juros. Condenou também 
qualquer decisão unilateral do país quanto à 
questão da dívida externa. Posições ortodoxas, 
que o governo ainda não se dispôs a aceitar. 

Lourenço, um líder polémico 
Brasília — De figura inexpressiva na última 

legislatura, o português e líder da bancada do 
PFL, José Lourenço (BA), tornou-se um dos 
políticos mais conhecidos do Congresso, assu
mindo posição de destaque em todas as reuniões 
partidárias de que participa, não só do seu 
partido como do PMDB. "Eu acho que sou, 
também, o líder do PMDB", ironiza ele. 

Com fácil acesso ao presidente José Sarney, 
o parlamentar vem se destacando pelas posições 
polémicas em relação ao pagamento da dívida 
externa brasileira. Ontem ele pregava a união de 
todos os partidos, independente de cores políti
co, para apoiar o presidente nas negociações 
com o FMI. 

Apesar de inimigo do ministro das Comuni
cações, António Carlos Magalhães, acusado de 
"incoerente" e "homem de direita" por parla
mentares progressistas, esse português que co
meçou sua carreira política em 1970, elegendo-
se deputado estadual, influenciado pelo então 
sogro — o ex -ministro do governo João Gou
lart, Oliveira Brito — "Nunca perdi uma elei
ção" não se abala: 

Maleável em suas ideias — no início da 
semana cobrava do governo "medidas de grande 
austeridade na área económica" e ontem apoia
va a posição do governo de suspender o paga
mento dos juros da dívida externa —, sua última 
vitória foi a virada de mesa na reunião dos 
líderes, na última quinta-feira. Nem mesmo o 
atual líder do PMDB, deputado Luis Henrique 
(SC), conseguiu segurá-lo. Ao chegar à reunião, 

as outras liderenças já tinham fechado um 
acordo para convocar o ministro da Fazenda, 
Dilson Funaro, para falar aos constituintes. 
Meia hora depois, ele conseguiu a rejeição da 
ideia que era dos presidentes da república, José 
Sarney, e da constituinte, deputado Ulisses 
Guimarães. 

Para os seus amigos e inimigos políticos, a 
maior qualidade de José Lourenço que o man
tém na liderança do PFL pela segunda vez 
consecutiva — é o tratamento afável e a capaci
dade de negociar favores. Isso segundo eles, 
vem tornando-o o líder de fato da Aliança 
Democrática. 

A carreira de José Lourenço no PFL foi 
feita entre dois dos maiores dirigentes do parti
do: António Carlos Magalhães e Aureliano 
Chaves. No período de 1974 a 1978, tornou-se 
líder da bancada do então PDS e vice-presidente 
da Assembleia Legislativa da Bahia, engrossan
do o grupo político de António Carlos Maga
lhães, com quem rompeu durante a campanha 
pela sucessão do presidente João Figueiredo já 
deputado federal pelo PDS. 

José Lourenço, ao contrário de António 
Carlos, apoiava o então vice-presidente Aurelia
no Chaves, tornando-se em seguida um dos 
primeiros dissidentes do PDS e fundador da 
Frente Liberal. Perseguido pelo ex-aliado e hoje 
ministro das Comunicações, Lourenço acabou, 
por méritos próprios, assumindo a liderança do 
PFL. 

Qúltirrig # saber 
Jorge Bastos Moreno 

Brasília — o PMDB, com 22 anos de 
existência, dois deles no governo, continua sen
do o último a saber o que se passa dentro do 
Palácio do Planalto. As medidas chegam ao 
partido em forma de alternativas em exame pelo 
governo e aos jornais como decisão já tomada 
pelo presidente José Sarney. 

O presidente do partido, Ulysses Guima
rães, na única vez que tentou confrontar com o 
governo, o fez na hora errada: saiu de uma 
reunião no Palácio da Alvorada recusando o 
plano cruzado I só porque o PMDB não havia 
sido ouvido. À noite, com o povo na rua, 
Ulysses comemorava o congelamento de preços 
e transferia sua ira para a mulher:"A Mora é 
que ficou zangada porque eu sabia, mas não 
podia contar a ela". 

Agora, a história se repete. Ulysses reuniu a 
Executiva quando todo o país já discutia a 
decisão do governo. "Eu não disse nada aos 
companheiros porque o presidente Sarney não 
me deu como certa essa decisão", justificou 
Ulysses a frustração da direção do partido, que 
aguardava dele a confirmação da notícia. 

Se Ulysses, em nenhum momento, confes
sou que sabia, parte do PMDB foi contagiada 
pela vaidade. O deputado João Cunha (PMDB-
SP), execrado pelos militares no regime ante

rior, informa: "Três generais me contaram tudo 
há dois meses". Os mais realistas, como o 
deputado Roberto Cardoso Alves, não se senti
ram incomodados. "Decisão administrativa é 
com o governo e não com o PMDB", disse. 

O partido, na verdade, só teve um indício da 
adoção das medidas quando o ministro Dilson 
Funaro, em reunião com o líder Luiz Henrique e 
os vice-líderes Miro Teixeira e Ibsen Pinheiro, 
informou que o país caminhava para essa deci
são, mas advertindo: "Eu não posso adiantar 
mais nada porque quem deve anunciar isso é o 
Presidente." 

Nem mesmo o líder do Senado, Fernando 
Henrique Cardoso, que ontem tomou café da 
manhã com o Presidente, pode informar corre-
tamente seus pares. "Não me perguntem deta
lhes técnicos da medida, que eu não sei. Não sei 
como e por quanto tempo será essa suspensão, 
como não sei quanto temos em caixa", advertiu. 
E hoje, dentro do PMDB, dizem ser o senador 
um dos homens mais bem informados sobre 
essas medidas, fato que não ocorreu no plano 
cruzado I, quando Fernando Henrique, então na 
condição de líder do governo no Congresso, 
criticou a indefinição de Sarney às vésperas do 
chamado plano de estabilização económica. 

— O jeito é o partido ficar ligado na TV e 
nos jornais, se quiser saber de alguma coisa. 
Ninguém me diz nada. Será porque eu sou 
novato? — indaga o deputado ecólogo Fábio 
Feldman (SP). 


