
1 7 FEV Wh 

Jornal de Brasília 

r\ A/C- e Polftici 

ANC88 
Pasta 15 a 19 
fev/87 
033 

SanfAnna defende 
parlamentarismo misto 

O líder do Governo na Câ
mara, deputado Carlos Sant' 
Anna, defendeu, ontem, o sis
tema de parlamentarismo misto 
para o Brasil e um mandato de 
cinco anos para o presidente 
Sarney, com convocação de 
eleições gerais para 1990. 

Ao prever para setembro o 
fim dos trabalhos da Assem
bleia Nacional Constituinte, ele 
admitiu para já a negociação da 
retirada do entulho autoritário 
da atual Constituição, tese 
defendida pelos setores progres
sistas do Congresso Constituin
te. 

Essas afirmações foram 
feitas após a audiência do líder 
do governo com o presidente da 
República, José Sarney, no 
Palácio, do Planalto. Lá, Carlos 
Sant'Anna fez um relato sobre 
sua primeira semana de atuação 
como lider da maioria na Câ
mara dos Deputados apesar de, 
no dia da sua posse, ter garan
tido que não a tua ria junto aos 
parlamentares da Aliança 
Democrática enquanto cons
tituintes, o trabalho do lider 
S a n f A n n a , segundo seu 
próprio relato, esteve centrado 
nos debates sobre o regimento 
interno da Assembleia Nacional 
que elaborará a nova Consti
tuição. Será para ele, e não para 

o líder do PMDB, Luiz Hen
rique, que o Grupo Pró-
Soberania entregará, hoje à 
noite, o seu documento proposta 
de regimento interno. 

Também foi o líder do gover
no que conseguiu, entre os 
parlamentares, o consenso em 
torno de uma das propostas 
feitas pelo grupo que defende a 
soberania da Constituinte: a 
Câmara e o Senado só serão 
convocados extraordinariamen
te, pelas suas respectivas 
mesas, para debater e votar 
matérias de "caráter relevante". 
Segundo Carlos Sant'Anna, 
cerca de 85%dos parlamentares 
da Câmara já "assimilaram esta 
tese". 

PTB na Aliança 
Já no final desta semana, 

segundo as expectativas do 
governo, parlamentares de mais 
um partido estarão submetidos 
à liderança de Carlos Sant'An
na enquanto líder da maioria. A 
direção do PTB, em encontro 
que manterá na próxima quinta-
feira, com o presidente Sarney, 
deve se alinhar, num "apoio 
tático", com as posições do 
governo. A princípio, na análise 
de Sant'Anna, a adesão do PTB 
deve se caracterizar como uma 
"composição informal", mas 
poderá evoluir 

Quércia indica Bete 
Mendes para Cultura 
São Paulo — O governador 

eleito Orestes Quércia anunciou 
ontem, em entrevista coletiva 
em seu escritório politico, os 
primeiros quatro nomes do seu 
secretariado, que assumirá a 
administração paulista no dia 
15 de março. A única surpresa, 
e mesmo assim relativa (pois as 
últimas especulações já a envol
viam), foi a escolha da deputada 
federal Beth Mendes (PMDB) 
para a Secretaria da Cultura, 
com o que dentro de dias as
sumirá o mandato na Câmara 
Federal o primeiro suplente 
peemedebista por São Paulo, 
Hélio César Rosas. 

Os demais secretários anun
ciados ontem foram os com
ponentes da chamada "copa e 
cozinha" de Quércia e que for
mam a sua assessoria imediata: 
João Osvaldo Leiva, que per
manecerá na Secretaria de 
Obras agora ampliada com a 
reabsorção dás empresas ener
géticas de São Paulo sob o 
comando direto do secretário; 
António Carlos Mesquita, que 
passará da Secretaria da Ad
ministração para a do Governo, 
uma espécie de Gabinete Civil 
com açáo politica; e José 
Machado de Campos Filho, que 
ocupará a Secretaria da Fazen
da, que absorverá a Comissão 
Central de Compras. 

A escolha de Beth; Mendes é 
explicada pela lealdade e em
penho da parlamentar peeme
debista ao longo de toda a cam
panha de Quércia, especialmen
te quando o governador eleito 
amargava incómodos 12 por 
cento de preferência do elei
torado, em meados do ano pas
sado. E, para alguns pe-
emedebistas, representa uma 
satisfação á corrente "progres
sista" do partido, a que Beth 
Mendes sempre pertenceu. A 
parlamentar tivera sua pri
meira experiência eleitoral em 
1982, quando se elegeu depu
tada federal pelo PT com 83.156 
votos e se filiou ao PMDB em 
1985, expulsa que fora pela 
direção petista do partido por 
ter votado no colégio eleitoral 
que escolheu Tancredo Neves 
presidente da República. Só que 
na reeleição pelo PMDB, 
baixou para 58.019 votos. 

A decisão de Orestes Quércia 
de anunciar.o seu primeiro es
calão por blocos (o primeiro foi o 
de ontem) foi explicada por fon
tes de seu "staff" como neces
sidade de diminuir um pouco as 
pressões que se faziam sobre ele 
e sua assessoria. Com relação às 
demais pastas, o governador 
eleito disse que, espera concluir 
toda a seleção até os últimos 
dias deste mês. 

Para Maciel, deixar 
cargo é impatriótico 

Recife — O ministro-chefe do 
Gabinete Civil, Marco Maciel, 
não deseja sair do Ministério e 
nem quer que os demais minis
tros do PFL entreguem seus 
cargos. Ele acha que seria «im
patriótico» numa situação de 
crise como a que o Pais está 
vivendo, o PFL passar para a 
oposição e deseja que os par
lamentares do seu partido 
tenham calma ao analisar a ad
ministração do presidente Sar
ney. 

Foi isso, pelo menos, o que o 
ministro disse a diversos par
lamentares do PFL de Per
nambuco com os quais esteve no 
final de semana em Recife. Ele 
chegou a revelar que a entrevis
ta concedida pelo ministro 
Aureliano Chaves na semana 
passada, não continha críticas 
ao presidente, mas ao PMDB, e 
que por isso não deve ser vista 
como qualquer sinal de que o 
PFL pode ir para a oposição. 

Um deputado estadual que 
esteve com o ministro para 
receber instruções, informou 
que Maciel chegou a revelar que 
se o PFL apoiou o presidente no 
começo de sua administração, 
não teria justificativa para se 
afastar agora, na primeira crise 
séria enfrentada pelo governo e 
criticou o PMDB que, na sua 
opinião, «não definiu ainda se é 
governo ou oposição». 

O ministro tratou com os 
deputados também da reor
ganização do PFL no estado, 
que saiu cambaleante da eleição 
para governador, apesar de ter 
feito grandes bancadas na 
Constituinte e na Assembleia 
Legislativa. Ele revelou que es
tá preocupado com a possibi
lidade de defecções no partido e 
recomendou a aproximação do 
PFL com outras agremiações 
como o PDC e PDS, que já são 
seus aliados, e o PTB, para onde 
desejam emigrar alguns de
putados estaduais. 

Bagé — O PFL ainda não 
tomou nenhuma decisão se fará 
ou não oposição ao Governo, 
pois o partido ainda está 
examinando a atuação dos 
ministros da área económica, 
afirmou ontem, o ministro das 
Minas e Energia, Aureliano 
Chaves. Ele esteve em Bagé 
para inaugurar a fase B da 
Usina Presidente Mediei, em 
Candiota, com capacidade para 
gerar mais 320 megawatts. 

Esquivando-se de comentar 
suas declarações da semana 
passada no programa Bom-Dia 
Brasil, quando fez críticas ao 
governo, Aureliano Chaves ob
servou que foi uma entrevista 
«despretensiosa, mas que teve 
uma repercussão pretensiosa». 

O líder do governo admite negociar o fim do "entulho 

Constituintes querem 
diretas contra crise 

A gravidade da crise eco
nómica e a manchete de domin-
?o do jornal americano The New 

ork Times, apontando a 
realização de eleições presiden
ciais como única solução para a 
crise, levaram aos debates da 
Assembleia Nacional Consti
tuinte, ontem, no plenário da 
Câmara dos Deputados, a ques
tão do tempo do mandato do 
presidente Sarney e a neces
sidade de convocação pela Cons
tituinte, de eleições diretas 
para Presidente da República. 

O deputado Olivio Dutra 
(PT/RS) denunciou as pos
síveis medidas recessivas a 
serem tomadas pelo Governo, 
afirmando que só o respaldo 
popular daria ao Governo da 
Nova República a força neces
sária para o enfrentamento da 
divida externa. "Entendemos 
que um Governo sem a auto
ridade do voto popular dificil

mente teria autoridade suficien
te para tratar com os ban
queiros nacionais e interna
cionais", afirmou. 

Já o lider em exercício do 
PDT, Amauri Muller, frisou a 
defesa de seu partido para a 
convocação imediata de eleições 
presidenciais, anunciando a 
candidatura já tornada pública 
do ex-governador Leonel 
Brizola. Fez. no entanto, uma 
ressalva quanto à defesa da tese 
das diretas defendida pelo jor
nal americano New York Times, 
em sua edição de domingo: 
"Quando a esmola é muito 
grande, o santo "desconfia. Por 
trás dessa defesa há um interes
se suspeito e subalterno, que é o 
de encurralar o Governo para 
que não tome medidas no sen
tido de suspender o pagamento 
dos juros da divida externa, 
como tem sido cogitado". 

Egídio adverte para erro 
Recife — O deputado federal 

Egídio Ferreira Lima (PMDB* 
PE), disse ontem que o ressur
gimento de uma campanha para 
eleições diretas para presidente 
no momento constitui-se num 
erro grave e que poderia truncar 
a transição política do pais, 
levando-o a uma fase de incer
teza ainda bem mais séria do 
que a vivida no momento por 
todas as camadas sociais da 
população. 

Segundo ele, é certo que o 
Governo Federal perdeu o apoio 
da sociedade após o anúncio do 
Plano Cruzado II, e por isso é 
fundamental que a sua legi
timidade seja restaurada de 
imediato. Ele acha que o mo
mento é de advertir o governo, 
como vem fazendo o PMDB, e 
ao mesmo tempo de oferecer-lhe 
todo o apoio necessário para que 
transponha a crise pela qual 
passa o pais. 

— A eleição direta já — 
acrescentou Egídio — é um 
remédio heróico e com grande 
risco no momento, por isso mes
mo somente poderá ser de
flagrado um movimento nesse 
sentido como uma última so
lução para sairmos dessa grave 
crise económica e social. 

Para Egídio, é ilusório pen
sar que se resolverá o problema 
económico-social sem que se 
resolva antes o problema po
lítico e institucional, com a 
queda do regime autoritário e a 
urgente revitalização da cre
dibilidade do governo. 

Oportunismo 
"A ideia de uma eleição 

direta já para presidente da 
República é uma atitude ex
tremamente oportunista", 

Nèlio Rodrigues 

Deputado vê grande risco 
declarou ontem o deputado 
federal Maurílio Ferreira Lima, 
do PMDB de Pernambuco, para 
quem isso não representa ne
nhuma solução para os pro
blemas que o país enfrenta 

De acordo com Maurílio, a i-
déia de revitalizar uma campa
nha agora nesse sentido levan
tada pelo deputado federal e ex-
ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, também do PMDB per
nambucano, no último final de 
semana, não faz nenhum sen
tido e uma eleição para presi
dente da República somente 
deverá ser feita no próximo ano. 

— Não há dúvida — disse eie 
— que temos que definir o man
dato do presidente José Sarney. 
Mas Tancredo Neves, quando 
concordou com a formação da 
Aliança Democrática, assumiu 
que o mandato do atual pre
sidente deveria ser de quatro 
anos. 


