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§ant Ânna deve negociar soberania em nome do governo 
. , S . Z ^ _ ! i Fotos Tadashi Nakagumi j %—/ 

Da Sucursal de Brasília 

O deputado fe
deral Maurílio 
Fer re i ra Lima 
(PMDB-PE) dis
se ontem, ao saú
de audiência com 
o presidente José 
Sarney, no Palá
cio do Planalto, 
que o novo líder 
do governo no Congresso Nacional 
será o deputado Carlos SanfÂnna 
(PMDB-BA). Segundo Maurílio, o 
anúncio deverá ser feito hoje pelo 
presidente José Sarney. Ele disse ter 
ouvido ainda do presidente que a 
primeira missão de SanfÂnna será 
negociar a extensão dos poderes do 
Congresso constituinte com o PMDB 
e o PFL. O porta-voz do Planalto, 
jornalista Frota Neto, não confirmou 
a indicação de SanfÂnna. 

Em seu gabinete na Câmara, 
ontem, Carlos SanfÂnna continuava 
conversando com parlamentares, pe
lo telefone, anunciando que é candi
da to à l ide rança do PMDB. 
SanfÂnna afirmou que, apesar de 
seu nome ter sido citado pelos jornais 
com o escolhido pelo presidente 
Sarney, não havia retirado sua can
didatura à liderança. "A única coisa 
que disse e confirmo é que se o 
presidente, por acaso, optasse por 
meu nome, eu não teria como recusar 
porque sou um ex-ministro do presi
dente". Disse que continuava, até o 
início da noite, aguardando um tele
fonema do presidente Sarney. 

A indicação de um líder do governo 
no Congresso motivou uma série de 
negociações ontem. O ministro da 
Administração, Âluízio Alves, que 
defende a existência do líder, reu-
niu-se com o presidente do Congresso 
constituinte e da Câmara, Ulysses 
Guimarães, das 16h às 16h20. Aluízio 
disse a Ulysses que Sarney não pensa 
em ter um líder na Constituinte, mas 
no Congresso Nacional. 

O presidente José Sarney conver

sou sobre o assunto, pela manhã, com 
o líder do PFL, José Lourenço. Este 
pediu ao presidente que suspendesse 
a escolha até que seu partido anali
sasse a questão. À tarde, Lourenço 
negava que com sua atitude tivesse 
vetado o nome de Carlos SanfÂnna. 
"Como é figura nova no Parlamento, 
é preciso analisá-lo mais correta-
mente", disse. 

Apesar de Lourenço dizer que o 
PFL tinha pedido tempo ao presiden
te Sarney, o deputado Roberto Car
doso Alves (PMDB-SP) disse aos 
jornalistas que Lourenço pedira a 
Sarney para não indicar o lider no 
Congresso. "O Lourenço me disse 
que Sarney não devia ter um líder", 
afirmou. Segundo Cardoso Alves, o 
governo, ao ventilar o nome de 
Carlos SanfÂnna, estaria mandando 
um recado aos congressistas: "Mi
nha preferência recai sobre esse 
candidato". 

Ulysses 
O deputado Ulysses Guimarães 

disse ontem que a indicação de um 
líder do governo depende de "decisão 
pessoal do presidente José Sarney". 
A Folha apurou que, aos políticos 
mais próximos que o visitaram em 
seu gabinete, Ulysses afirmou que 
está em situação difícil: não pode 
manifestar-se abertamente, pois tra-
ta-se de um ato de vontade do 
presidente da República, mas não 
pode, também, ver a decisão do seu 
partido (escolha do líder na Câmara) 
esvaziada. Afinal, se o presidente 
indicar um líder do governo além do 
líder do partido, haverá duplicidade 
de comando no Congresso. 

Ontem pela manhã, Ulysses disse 
ter tratado do assunto, por telefone, 
com o presidente Sarney. "O presi
dente me disse que nada estava 
decidido". Às 17hl5, Ulysses preferiu 
não se aprofundar na questão, reme-
tendo-a à vontade do presidente 
Sarney. "Temos de esperar um 
pronunciamento dele. Por enquanto, 
nada há de conclusivo", afirmou. 

Quatro propostas definem poderes da Constituinte Peemedebistas adiam para 
amanhã a eleição do líder/ Da Sucursal de Brasília 

i r 
As discussões em torno da defini

ção da soberania do Congresso cons
tituinte começavam ontem a se 
polarizar em torno de quatro alterna
tivas. Pela primeira, o Congresso 
constituinte poderia fazer modifica
ções na atual Constituição, ficando 
ainda para discutir se seriam por 
maioria absoluta ou pelo critério dos 
dois terços de votos a favor. Pela 
segunda, resoluções aprovadas pelo 
Congresso constituinte recomendari
am modificações ao Congresso Naci
onal, que as aprovaria mediante dois 
terços de votos a favor. Pela terceira, 
o Congresso Nacional se autoconvo-
earia para emendar a atual Consti
tuição Na quarta alternativa, nada 
aconteceria, restringindo-se o Con
gresso constituinte a redigir e apro
var a futura Constituição. 
- 'Quem mais tem urgência, agora, 
de uma definição sobre a questão da 
soberania é o senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), 55, 
designado relator do projeto de 
regimento interno. Segundo ele, en-

Suanto isso não for decidido, estará 
e mãos amarradas para apresentar 

seus trabalhos. E o prazo para 

apresentação de emendas ao projeto 
de regimento interno se encerra 
nesta quinta-feira. 

O deputado Egídio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), 57, defendeu, neste 
fim-de-semana, a tese da autolimita-
ção do Congresso constituinte que se 
restringiria a reconhecer o mandato 
de Sarney (deixando para as disposi
ções transitórias da futura Carta a 
duração do seu governo), eliminaria 
as salvaguardas (mantendo o estado 
de sítio localizado ou abrangente) e 
alteraria o sistema de aprovação dos 
decretos-leis. Segundo Egídio, findo o 
decurso de prazo, se eles não forem 
examinados, serão considerados re
jeitados, ao contrário do que aconte
ce hoje. 

No entanto, o mais importante é 
que o deputado deverá propor um 
projeto de resolução reconhecendo a 
Constituição de 1967 com as modifi
cações acima. Segundo ele, isso 
encerraria todo o debate sobre a 
soberania, com a autolimitação do 
Congresso constituinte. 

Senadores 
Preparando-se ontem para relatar 

o projeto de regimento interno, o 
senador Fernando Henrique Cardoso 

estava convocando todos os seus 
colegas de Senado para conversas na 
liderança do PMDB. Segundo ele, os 
senadores estão agora extremamente 
arredios diante da tese da soberania, 
por temerem ainda uma virtual 
extinção da Casa. 

Cardoso esperava também a elei
ção, marcada para hoje, do novo 
líder da bancada do PMDB na 
Câmara "para sentir para onde 
sopra o vento". A escolha de Milton 
Reis (MG), 58, representará a pre
dominância dos conservadores na 
bancada. A eleição de Luiz Henrique 
(SC), 47, ou de João Herrmann (SP), 
41, indicará um predomínio da cen-
tro-esquerda e esquerda da bancada 
peemedebista. Carlos SanfÂnna, se
gundo Cardoso, seria um candidato 
"confiável". 

Segundo a Folha apurou, será o 
PFL quem mais apresentará resis-. 
tência nas negociações com o PMDB 
em torno da soberania. Ontem, o 
líder pefelista, deputado José Lou
renço, 54, disse que admite que o 
Congresso constituinte modifique a 
atual Carta, "mas por dois terços de 
votos". 

Cardoso já confidenciu a amigos 
que o PT é um dos partidos que 

; £). Aloísio diz que constituintks 
"já começaram a decepcionar" 

menos tem apresentado obstáculos 
nas discussões sobre o regimento 
interno. "O PT está sendo muito 
realista", disse, acrescentando que o 
líder petista, Luís Inácio Lula da 
Silva, entendeu os motivos que leva
ram o senador a rejeitar, na discus
são do regimento provisório, a figura' 
dos ates constitucionais com a qual 
os petistas queriam modificar já a 
Constituição atual. 

Cardoso disse ontem que espera 
mais de quinhentas emendas, até 
quinta-feira, ao projeto de regimento 
interno. Preparando-se para o acú
mulo de trabalho —terá apenas cinco 
dias para redigir seu parecer— o 
senador pediu ontem a ajuda dos 
computadores do Prodasen, da as
sessoria técnica do Senado e de todas 
às secretarias das Mesas das duas 
Casas do Congresso Nacional. 

O líder do PMDB espera receber, 
com isso, o reforço de, pelo menos, 
mais 25 funcionários, que se somarão 
aos vinte que trabalham, normal
mente, em seu gabinete da liderança. 

Cardoso afirmou que, na discussão 
dos 34 artigos do regimento provisó
rio, teve que examinar 165 emendas, 
para esses artigos. O projeto de 
regimento definitivo tem 67 artigos. 

Tadaihi Nakagomi 

rfi Do correspondente em Fortaleza 
J ' eda Sucursal de Brasília 

O cardeal-arcebispo de Fortaleza 
(CE), d. Aloísio Lorscheider, criticou 
ontem os trabalhos do Congresso 
constituinte. "Está na hora dessa 
turma acordar e parar de dar o mau 
exemplo. Eles já começaram a 
decepcionar", disse, referindo-se à 
falta de quórum no plenário, na 
úitima sexta-feira. Para d. Aloísio, os 
políticos desapareceram de Brasília 
em busca de suas cidades "procu
rando um fim-de-semana prolonga
do". As declarações foram dadas ao 
jornal "Tribuna do Ceará" e publica
das ontem. 

D. Aloísio disse que "não adianta 
tentar lançar uma campanha de 
planejamento familiar que a imagem 
desse governo nem o reflexo da 
medida surtirão o efeito desejado por 
que falta, na realidade, um bom 
projeto de governo". O cardeal re
gressou ao Ceará após ter-se subme
tido a uma operação para colocar 
duas outras pontes de safena e 
desobstruir uma outra. Ele passou a 
fase de recuperação em Maringá 
(Pft). 

PT e PC do B propõem 
4iretas para presidente 

Da Sucursal de Brasília 

, A suspensão do mandato presiden
cial de seis anos, previsto na atual 
Constituição, será proposta hoje 
através de dois projetos —um do PT, 
pelo deputado Luis Inácio Lula da 
Silya (SP), e outro do PC do B, pelo 
deputado Haroldo Lima (BA). A 
proposta do PT foi elaborada como 
"projeto de resolução" e a do PC do 
B como proposta de emenda consti
tucional. As duas pressupõem que o 
Congresso constituinte tem poderes 
para alterar a Constituição em vigor. 

O senador Ruy Bacelar (PMDB-, 
BA) afirmou ontem que apresentará 
uma proposta estabelecendo que a 
próxima eleição direta para presi
dente da República ocorra dentro de 
120 a 180 dias após a promulgação da 
futura Constituição. Para ele, "a 
permanência no governo do atual 
presidente da República, além dessa 
data, representa a quebra da conti
nuidade da transição democrática, 
iniciada com a convocação e a 
instalação da Constituinte. 

A Comissão de Acompanhamento à 
Constituinte da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) irá 
montar um esquema de envio diário 
de boletins às emissoras de rádio e 
jornais católicos. Esses boletins terão 
uma análise do fato político mais 
importante do dia do Congresso 
Constituinte. Atualmente, recebem os 
boletins trinta rádios e jornais católi
cos. Entretanto, a comissão pretende 
ampliar o esquema para as 125 
emissoras de rádio católicas no 
Brasil. 

A comissão sugere que todas as 
pessoas enviem telegramas ao líder 
do PMDB no Senado e relator do 
regimento interno, senador Fernando 
Henrique Cardoso (SP). Além disso, 
propõe ainda que procurem os depu
tados e senadores de seu Estado para 
que assinem a lista de apoio à 
"iniciativa popular constituinte". On
tem, o terceiro boletim da comissão 
disse que o Congresso constituinte 
pode "ser atropelado pela discussão 
conjuntural, que é a crise sócio 
económica"; que pode se tornar 
causa de uma crise institucional; e 
que o Poder Executivo quer influir 
nas. decisões do Congresso-

Delfim discorda de 
emendar Carta de 67 

Da Sucursal de Brasília 

O deputado Delfim Netto (PDS-
SP), 56, concorda com o governo, o 
PFL e parte do PMDB na tese de que 
a Constituição atual somente pode 
ser emendada pelo Congresso ordiná
rio, funcionando bicameralmente 
(Câmara e Senado) e com quórum de 
dois terços. Ele afirmou que a 
proposta de os constituintes emenda
rem a atual Constituição por maioria 
absoluta não é compatível com a 
atual realidade política brasileira. 

"O que estão pretendendo é uma 
coisa diferente. Querem substituir â  
Assembleia Constituinte pela Con
venção, como se fez na Revolução 
Francesa, em 1789. Não há mais leis 
e a Casa faz as leis que quiser. Mas 
não é isso que temos. Estamos 
vivendo num país organizado, e o que 
temos que fazer é produzir uma boa 
Constituição para o futuro", afirmou 
o deputado. Quanto à oposição do 
PDS ao governo, Delfim Netto disse 
que "não existe oposição na Assem
bleia Constituinte". 

Da Sucursal de Brasília 

A eleição do líder do PMDB na 
Câmara, marcada para hoje, às 17h, 
foi adiada para amanhã, assim como 
o debate entre os candidatos, previsto 
para hoje, às 9h30. A decisão foi 
tomada ontem à tarde, na liderança 
do partido, em reunião da qual 
participaram o atual líder, Pimenta 
da Veiga (MG), e representantes dos 
quatro candidatos ao cargo. 

O representante do candidato João 
Herrmann Neto (SP), deputado Do
mingos Leonelli, disse que o adia
mento pode ter sido provocado pela 
indecisão do governo em escolher seu 
líder no Congresso Nacional. Segundo 
Pimenta da Veiga, porém, o motivo é 
garantir a presença dos deputados, 
que estariam com dificuldades para 
chegar a Brasília. 

O deputado Jutahy Magalhães Jr., 
representante de Carlos SanfÂnna 
(BA), virtual líder do governo no 
Congresso Nacional, disse que o 
deputado baiano mantém sua candi
datura. Perguntado sobre a afirma
ção de Leonelli, de que SanfÂnna 
deverá ser o líder governista, Jutahy 
repetiu: "Carlos SanfÂnna é candi
dato". 
Com exceção de SanfÂnna, os outros 
três candidatos à liderança do PMDB 
previam, ontem, sua vitória sobre os 
concorrentes. 
' O deputado Luiz Henrique (SC) 

afirmou que continuava recebendo 
adesões e arriscou o palpite de uma 
vitória tranquila. Irónico, João Her
rmann disse que trabalha sobre o 
"déficit" de votos dos outros candi
datos. "Se somarmos os votos dos 
três, já tenho mais de quinhentos", 
afirmou. Ele disse que contava com 
cerca de dez votos na bancada 
baiana, além do apoio quase total das 
bancadas paulistas, paraense, alago
ana e matogrossense. 

O deputado Milton Reis (MG) 
limitou-se a dizer que os cálculos 
feitos por seus concorrentes "vão 
embolar amanhã". Reis esteve com o 
presidente José Sarney pela manhã e 
disse que o presidente ainda não 
estava decidido a escolher o líder do 
governo no Congresso. Ele não quis 
responder se, eleito, aceitaria acu
mular também a liderança do gover
no na Câmara. 

O deputado Luiz Henrique afirmou 
que, se for convidado para acumular 
a liderança do governo e do PMDB 
na Câmara, aceitará. João Hermann 
prefere, porém, não misturar as 
funções. "Eu não aceitaria ser líder 
do governo. O Legislativo não pode 
sucumbir ao Executivo", disse. Ele 
afirmou ainda que, caso o líder do 
governo no Congresso Nacional seja 
também um líder "enrustido" no 
Congresso constituinte, este líder se 
chocará com o deputado Ulysses 
Guimarães. 

Ulysses deve deixar presidência do 
PMDB até o final da Constituinte 

PLENÁRIO VAZIO 
Por falta do quórum mínimo de 94 
constituintes, a sessão de ontem do 
Congresso constituinte teve de ser 
retardada por meia hora. O presiden
te Ulysses Guimarães abriu os traba
lhos no horário regimental (14h), 
mas suspendeu-os imediatamente, 
esperando a chegada de mais parla
mentares. O senador Fábio Lucena 
(PMDB-AM) havia reclamado, pelo 

Sem-terra organizam 
caravana a Brasília 

Da Reportagem Local 

A organização de uma caravana 
nacional de lavradores que irá a 
Brasília, em data ainda não definida, 
para pressionar o Congresso consti
tuinte em favor da reforma agrária, 
é uma das prioridades do Movimento 
de Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
para o primeiro semestre deste ano, 
de acordo com as resoluções de seu 
3o Encontro Nacional, realizado de 19 
a 23 de janeiro último na Universida
de Metodista de Piracicaba (162 km a 
noroeste de São Paulo). 

Participaram do encontro 170 re
presentantes dos sem-terra de dezes-
sete Estados brasileiros, além de 
delegados de regiões em que o 
movimento está em fase de organiza
ção. 

Além da pressão sobre o Con
gresso constituinte, o movimento 
decidiu consolidar suas coordenações 
municipais, estaduais e nacional e 
estimular a sindicalização dos traba
lhadores rurais em todo o país. 

microfone, que havia em plenário 
(foto) apenas 71 dos 110 constituintes 
anunciados pela lista de presença. 
Por falta de oradores, a sessão 
também terminou meia hora antes do 
horário (18h) estabelecido pelo regu
lamento proviãõiiG. No total, houve 
34 discursos, abordando desde a 
questão da soberania até os preços da 
carne e os salários dos seringueiros. 

Suruagy prevê fim da 
Aliança Democrática 

Do correspondente em Maceió 

O senador Divaldo Suruagy (PFL-
-AL) disse em Maceió que o "rompi
mento da Aliança Democrática que 
elegeu Tancredo Neves/José Sarney 
está prestes acontecer e é questão de 
dias". Para ele, os resultados das 
urnas no ano passado "falaram mais 
alto". 

Suruagy afirmou que "apesar de 
posar de oposição, hoje o PMDB é 
governo", acrescentando que "o PFL 
é que é oposição de fato e de direito". 
Segundo ele, o resultado das últimas 
eleições em Sergipe, favorável ao 
PFL, foi um "acidente de percurso". 
O senador alagoano afirmou, porém, 
que a sua opinião não é necessaria
mente a do partido. "Se o resultado 
nao for este, de rompimento, eu me 
curvarei a decisão da maioria", disse 
ele. 

Sobre o Congresso constituinte, ele 
afirmou que "o que é mais importan
te num país é o cumprimento de suas 
leis. Não basta criar leis numa 
Carta Magna. ' 

Das Sucursais 

O presidente do PMDB, da Câmara 
dos Deputados e do Congresso consti
tuinte, deputado Ulysses Guimarães, 
70, vai se licenciar do cargo de 
presidente do partido para reassumi-
lo após a promulgação da nova 
Constituição, conforme apurou a 
Folha em Brasília. 

Ulysses deve se licenciar do cargo 
de presidente do PMDB após a posse 
dos governadores do Rio Grande do 
Sul, Pedro Simon, e de Pernambuco, 
Miguel Arraes, respectivamente 
primeiro e segundo vice-presidentes 
do partido. Com a posse dos dois 
mais diretos substitutos de Ulysses 
na presidência do PMDB —o terceiro 
vice é o senador paranaense Affonso 
Camargo— seriam eleitos dois novos 
vice-presidentes. O eleito para o 
posto de primeiro vice-presidente 
seria o substituto natural de Ulysses 
a partir da data de sua licença. A 
intenção do presidente do PMDB já é 
do conhecimento do ex-governador do 
Paraná, senador José Richa, que tem 
insistido na tese da licença de 
Ulysses. 

O deputado paulista aposta na 
promulgação da nova Constituição 
até o dia 7 de setembro. Como seu 
mandato à frente do PMDB vai até o 

dia 3 de dezembro, seu retorno à 
presidência do partido após a conclu
são dos trabalhos constituintes esta
ria garantido. 

O processo de eleição dentro da 
Executiva do PMDB, com exceção do 
cargo de presidente, será detonado 
após a indicação do líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados, que 
ocorrerá amanhã. 

_ A bancada do PMDB gaúcho na 
Câmara Federal (dezessete deputa
dos) reúne-se amanhã, em Brasília, 
para firmar a posição de que o Rio 
Grande do Sul deve continuar repre
sentado na Executiva nacional do 
partido, fazendo o sucessor do gover
nador eleito Pedro Simon na primei
ra vice-presidência. São virtuais 
candidatos ao posto o deputados Lélio 
Souza, 48, primeiro vice-presidente 
regional do PMDB, os deputados 
Jorge Uequed, Júlio Costamilan e os 
ex-deputados João Gilberto e Odacyr 
Klein —todos membros do Diretório 
Nacional. 

O senador José Richa, 52, negou 
ontem, em Curitiba (PR), que esteja 
fazendo pressões para que Ulysses 
Guimarães se licencie da presidência 
do partido. "Está havendo um mal-
entendido", disse o senador-
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