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/ # Ulysses. nós dois 
I I precisamos nos en-
" • tender para tocar o 

barco", disse o presiden
te Sarney a Ulysses Gui
marães, na recepção que 
o deputado ofereceu an
teontem à noite na sua re
sidência oficial de presi
dente da Câmara para co
memorar o aniversário 
de sua esposa, dona Mo
ra; e à gual estiveram 
presentes ministros e 
parlamentares. 

Ontem, no Congresso, 
todos falavam em enten
dimento dentro do 
PMDB, de Ulysses Gui
marães ao "xiita" Antó
nio Britto (RS). Menos o 
líder do PMDB na Câma
ra, deputado Luiz Henri
que, que reafirmava sua 
con vicção de que o PMDB 
sozinho terá condições de 
superar a obstrução do 
PFL e aprovar o regi
mento, embora admitisse 
a negociação. 

Eufórico com o êxito de 
| uma manobra parlamen

tar que paralisou a maio
ria do PMDB, impedindo 
a aprovação do regtmen-
to-tnterno da Constituinte, 
o líder do PFL, deputado 
José Lourenço, disse on
tem a Ulysses Guimarães 
que ele. como presidente 
do PMDB, "quebrara a 
imagem de Santo Antó
nio, que é o santo da con
ciliação e das alianças". 

—< O senhor precisa re
colocar o Santo Ant nío no 

lugar. dr. Ulysses — dizia 
José Lourenço, ao ser 
convidado pelo presiden
te do PMDB para uma 
reunião às 17horas de on
tem na residência oficial 
da Península dos Minis
tros. Lourenço admitia 
plenamente um entendi
mento e a reconciliação 
com o PMDB em torno do 
projeto de regimento in
terno, mas advertiu que 
seu grupo (governista) 
tem mais de 300 deputa
dos. 

— Só no PMDB, entre 
deputados e senadores, 
temos 150. fora os 132 do 
PFL e os 18 do PTB — 
afirmou. 

O ex-ltder do PMDB na 
Câmara dos Deputados. 
Pimenta da Veiga, la
mentava o fracasso dos 
entendimentos e. princi
palmente, a maesucedlda 
votação. Pimenta dizia 
que a Aliança Democráti
ca não pode sofrer qual
quer fissura, porque em 
suas bases repousa não 
apenas a estabilidade do 
Governo, como a garan
tia de êxito da transição 
democrática. 

Pim en ta sustenta va. 
em sua avaliação, que se
ria uma irresponsabilida
de estimular a formação 
de blocos dentro da Cons
tituinte, pois se um dia ê 
possível reunir até 400 
parlamentares, outro dia 
è possível que esta maio
ria se transforme em mi
noria. "A união pela fisio

logia è sempre muito pre
cária", dizia Pimenta. 

O ex-lider do PMDB es
tava convencido, ontem, 
de que o deputado Ulys
ses Guimarães deverá 
rearticular um entendi
mento com o PFL para 
garantir a aprovação do 
regimento interno. Mais 
que isso. Ulysses vai 
atuarem favor da restau
ração da Aliança Demo
crática, segundo o ex-
lider Pimenta da Veiga. 

O deputado António 
Britto, que compõe o cha
mado grupo ' 'xiita'' do 
PMDB. falava a lingua
gem da conciliação, on
tem. Sensato, o deputado 
gaúcho repeti repetia Pi
menta, dizendo que a 
aliança entre PMDB e 
PFL é indispensá vel para 
conferir estabilidade ao 
processo de transição, 
dando tranquilidade à re
taguarda politica do Go
verno. Abalar a Aliança 
Democrática é um ato in
sensato, que poderia cus
tar caro ao País, segundo 
a argumentação desen
volvida pelo parlamentar 
do PMDB gaúcho. 

Na recepção oferecida 
pelo presidente da Câma
ra para comemorar o 
anantversârlo de dona 
Mora, Sarney e Ulysses 
conversaram a sós duran
te cerca de 15 minutos. 
Na presença de alguns 
políticos, Sarney disse a 
Ulysses que os dois deve
riam estar entendidos pa
ra tocar o barco sem pro
blemas. 


