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Sarney amplia área de ação durante Constituinte 
.BRASÍLIA — 0 Presidente José 

Sarney pretende atuar em três fren
tes durante o funcionamento da As
sembleia Nacional Constituinte: di
namizar o Conselho Político do 
Governo — que ele vai convocar logo 
após a eleição do Líder do PMDB na 
Câmara —, manter contatos perma
nentes com os partidos e escolher 
um líder para desempenhar o papel 
de interlocutor do Palácio do Planal
to junto às bancadas da Constituinte, 
Câmara e Senado. 
• O Ministro-Chefe do Gabinete Ci

vil, Marco Maciel, acenou ontem 
oom inovações no Conselho Político 
do Governo. O Presidente Sarney po
derá convidar informalmente para 
suas reuniões os Presidentes dos 
partidos da Aliança Democrática e o 
Relator-Geral da Constituinte, quan
do julgar necessário. Isso, contudo, 
não implicará em mudanças rígidas 
na composição do Conselho, atual-
mente formado pelos Líderes da 
Aliança Democrática, os Ministros 
Paulo Brosard, da Justiça, Marco 
Maciel e presidido pelo próprio Sar
ney. 
, Marco Maciel disse que o Relator-

Geral da Constituinte, que, no seu 
entender, deverá ser escolhido me
diante negociação partidária, poderá 
ser chamado para conversar sobre 
os temas em discussão na Consti
tuinte. Seria uma forma de Sarney 
se inteirar dos assuntos em debate e 
examiná-los conjuntamente como os 
demais membros do colegiada Co
mo é um conselho de "geometria 
Variável" e que não tem um núme
ro de membros fixado em decreto, ao 
contrário, por exemplo, do Conselho 
de Desenvolvimento Social (CDS), 
nada impede de ter uma nova feição 
nos momentos em que Sarney consi
derar necessário. 

Embora considere superado o epi
sódio da discussão em torno da 
Constituinte exclusiva, o Ministro 
acha que o mesmo serviu para mos-
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/ Covas combate a Candidatos à Liderança discordam 
tática do Governo das articulações suprapartidárias:: 

Marco Maciel acena com medidas para Governo defender seus interesses 

trar a importância de o Governo e 
mesmo os partidos acompanharem 
melhor os trabalhos da Constituinte. 
A ideia de escolher um líder se en
caixa neste contexto, mas, segundo 
Maciel, é uma hipótese que Sarney 
já havia amadurecido e que foi dis
cutida antes do início de seu manda
to, com o ex-Presidente Tancredo Ne
ves. 

Apesar da reação contrária surgi
da no PMDB e PFL quanto à escolha 
deste líder, Maciel disse que o Presi
dente está mesmo interessado em in
dicar um parlamentar que seja seu 
interlocutor na Constituinte, na Câ
mara e no Senado. Longe de ser um 
desafio ao PMDB, o Ministro consi
dera que uma decisão neste sentido 
vai "aprimorar o vínculo do Gover

no com o Congresso e com a Aliança 
Democrática". 

— Este interlocutor vai fortalecer 
a Aliança Democrática e não confi
gura uma interferência do Executivo 
no Legislativo — disse Maciel, reba
tendo, praticamente, as críticas vin
das do PMDB e PFL. 

No raciocínio do Ministro, os Líde
res partidários expressam o pensa
mento das bancadas e, neste momen
to, ele considera importante se ter 
um líder que manifeste o pensamen
to do Governo. Maciel não quis 
avançar em nomes, mas disse que 
qualquer decisão sairá antes da elei
ção do Líder do PMDB na Câmara. 
Se for nomeado o interlocutor, será 
uma escolha pessoal do Presidente, e 
a tendência e de que sairá dos qua
dros do PMDB. 

BRASÍLIA — Transferir do Con
gresso para a Constituinte a linha di
visória entre Governo e oposição é 
um grande erro, advertiu ontem o 
Senador Mário Covas (PMDB-SP) ao 
condenar a disposição do Presidente 
Sarney de indicar um parlamentar 
para defender os interesses do Go
verno junto à Assembleia. Na opi
nião de Covas, o divisor entre Gover
no e oposição deve ser estabelecido 
nos limites do Congresso. 

— Na Constituinte, o grande divi
sor deve ser o programa, devem ser 
os compromissos de cada partido — 
defende Covas. 

Ele acha natural que o Governo 
tente influir na elaboração da Cons
tituição. Chega até a dizer que "só 
quem não conhece política pode pen
sar na inexistência dessa influên
cia". Insiste, contudo, em advertir 
que a participação do Governo na 
elaboração da futura Carta, através 
de um representante parlamentar, 
deformaria o processo Constituinte, 
descaracterizando a natureza do de
bate e gerando enfrentamento por 
problemas conjunturais. 

— Os interesses do Governo têm 
que ser defendidos na Câmara e no 
Senado — insiste o Senador Covas, 
ao mesmo tempo em que aponta a 
necessidade de que o PMDB se orga
nize para atuar em duas frentes. 

Segundo Covas, o Partido precisa 
se dar conta de que tem duas mis
sões da maior importância neste mo
mento: cumprir responsabilidades 
com a administração do País — por 
ser parte majoritária do Governo — 
e responder na Constituinte aos inte
resses populares com os quais se 
comprometeu em praça pública 

BRASÍLIA — Se o Presidente Sar
ney insistir em formar um bloco su
prapartidário de parlamentares mo
derados dentro da Constituinte, vai 
contar com a rejeição do Líder do 
PMDB na Câmara, seja ele qualquer 
dos quatro candidatos que disputam 
a eleição: Carlos SanfAnna (BA), 
Milton Reis (MG), Luís Henrique 
(SC) ou João Herrmann (SP). Único a 
admitir a ideia na quarta-feira, 
SanfAnna reavaliou a questão e 
afirmou ontem que a proposta não é 
boa para o PMDB, porque serve à 
sua fragmentação. 

Mais contundente que Carlos 
SanfAnna mostrou-se um outro De
putado identificado na linha centris
ta do PMDB: Milton Reis, que afir
mou ser "ideia de quem quer dividir 
o Partido" a formação do bloco reu
nindo parlamentares também do 
PFL, PTB e PDS para fazer valer as 
ideias do Governo na Constituinte, 
barrando iniciativas da esquerda. 

O Deputado Luís Henrique, alinha
do entre os progressistas e favorito 
entre a bancada para substituir Pi
menta da Veiga na Liderança, tam
bém foi objetivo contra o bloco: "A 
democracia só se faz com os parti
dos, e o Governo não poderá ter boa 
sustentação política fora deles. Essa 
ideia é inviável, porque não vai sair 
ninguém do PMDB. As pessoas que 
se articularem fora do Partido não 
vão ter uma posição confortável e 
não conseguirão passar suas posi
ções dentro do PMDB". 

Outro Deputado que se identifica 
entre os progressistas, João Her-
mann, disse que "quem aposta na di
visão do PMDB está equivocado, e é 
bom saber se convém ao Presidente 
Sarney passar com um trator sobre 
o PMDB". acha que o mesmo serviu para mos- vai aprimorar o vinculo do Gover- dros do PMDB. comprometeu em praça pumica. u o FMUB". apro1 

PMDB acha que bloco do Governo pode extinguir a 

Outra ideia do Presidente Sarney, 
a de indicar um Líder do Governo no 
Congresso, para atuar junto à Cons
tituinte, teve reação de cautela entre 
os candidatos à Liderança do PMDg 
na Câmara. SanfAnna foi o único a 
declarar que aceitaria ser ao mesmo 
tempo Líder da bancada e Líder do 
Governo, desde que apoiado por.tôn 
dos os Deputados peemedebistas: ^2 

A princípio, SanfAnna disse que o 
Líder do Governo não poderia atuar 
junto à Constituinte, mas depois ad
mitiu que sua influência se dará ine
vitavelmente. Já o Deputado João 
Herrmann mostrou desconfiança, 
afirmando que "o que se quer é en
contrar a fórmula mágica para dar 
continuidade à liderança de Pimenta 
da Veiga". árr̂ ç 

— Se o Governo mantiver uma 
ação coordenada com seu partido, 
podemos assumir juntos os erros e 
acertos. Mas eu não poderia ser o 
defensor, por exemplo, do Senhor 
Bracher (Fernão Bracher, Presidente 
do Banco Central). Represento ,q 
PMDB no Governo mas represento 
também outros setores da sociedade 
— destacou Hermann. 

Milton Reis disse que nos 45 minu
tos em que esteve com Sarney, j em 
audiência na quarta-feira, não foi in
formado de sua intenção de fazer um 
Líder do Governo: "Se isso for ver
dade, pode-se tirar a ilação de que o 
Presidente não acha confiável o Lí
der da bancada". Para Luís Henri
que, "trata-se de uma questão de 
avaliação do Presidente", mas ele 
lembrou que o Governo sempre teve 
o respaldo necessário do PMDB para 
aprovar seus projetos importantes. 

. BRASÍLIA — A ameaça do Gover
no de criar um bloco de sustentação 
ha Constituinte assustou a cúpula do 
PMDB, a ponto de o Deputado Ulys
ses Guimarães, Presidente do Parti
do, desaconselhar, ontem, o Presi
dente Jpsé Sarney a adotar a 
medida. A tarde, em reunião na resi
dência oficial da Presidência da Câ
mara, Ulysses Guimarães e os Líde
res no Senado, Fernando Henrique 
Cardoso, e na Câmara, Pimenta da 
Veiga, concluíram que a criação do 
bloco parlamentar de apoio a Sarney 
extinguirá, na prática, a Aliança De
mocrática e poderá mudar o perfil 
do Ministério, tornando-o menos 
comprometido com as teses do 
PMDB. 

Conforme a avaliação dos três diri
gentes do PMDB, o Presidente José 
Sarney não foi convincente ao negar 
a Ulysses Guimarães, durante café 
da manhã no Palácio da Alvorada, 

que esteja patrocinando ou estimu
lando o surgimento do bloco parla
mentar de apoio ao Governo. Embo
ra Ulysses Guimarães insistisse com 
o Presidente que os episódios de re
beldia da bancada do PMDB, durante 
a instalação da Assembleia Consti
tuinte, foram fatos isolados, Sarney 
não deu sinais claros de aceitar os 
argumentos. 

O temor do Presidente José Sar
ney, que o tem colocado na ofensiva 
nos últimos dias, é de que em deba
tes envolvendo assuntos mais impor
tantes prevaleça a tendência pro
gressista do partido, carregando os 
votos moderados. Segundo a avalia
ção de um dirigente do PMDB, o Pre
sidente Sarney tem experiência par
lamentar e política suficiente para 
saber que o PMDB atua como um 
pêndulo, ora movendo-se à direita, 
ora movendo-se à esquerda. 

Esse argumento levou a cúpula do 

partido a julgar que o Presidente 
guarda a ideia da formação do bloco 
parlamentar como um trunfo, a ser 
jogado à mesa enr última instância. 
A persistir o clima de rebeldia da 
bancada do PMDB, Sarney^recorre
ria à ajuda dos amigos com quem 
conta no Parlamento, muitos mili
tando no próprio PMDB. 

Outro argumento que leva os diri
gentes do PMDB a acreditarem na 
criação do bloco parlamentar se ba
seia na ausência de uma posição fir
me de parte do Presidente. Ao mes
mo tempo em que diz ao Deputado 
Ulysses Guimarães não ter interesse 
em formalizar a ideia, Sarney tem 
confidenciado a políticos de sua inti
midade que o bloco é viável e o Go
verno pretende criá-lo, embora reco
nheça o risco de colocar o PMDB 
a margem do processo de condução 
dos trabalhos da Constituintes. 

Como pano de fundo da crise que 
envolve o PMDB e o Palácio do Pla
nalto está a urgência do Governo em 
definir concretamente com quem po
de contar no Legislativo. O Presiden
te José Sarney sofre pressões dos 
Ministros da área económica, que 
desejam encaminhar reformas, mas 
não se sentem seguros da sustenta
ção que têm no Congresso. 

Na conversa com Ulysses, o Presi
dente quis saber quem venceria a 
disputa pela liderança do PMDB. Es
ta foi a brecha encontrada por Ulys
ses Guimarães para questionar Sar
ney sobre o bloco parlamentar e 
sobre a ideia de criação da liderança 
do Governo no Congresso. Sarney 
negou que pretenda criar o bloco 
parlamentar e desconversou sobre a 
questão do Líder. Preferiu, como res
posta, argumentar que o momento 
político era novo em face da Assem
bleia Constituinte. 

Mau exemplo 

W [AO SE discute a necessi
dade de salários justos 

para os trabalhadores. Mas 
seria justo dizer, como fez o 
Deputado Ulysses Guima
rães, referindo-se ao Brasil, 
que não existe no Mundo, 
salvo em alguns países 
emergentes da África, socie
dade que seja tão cruel com 
os trabalhadores? 

PARECE evidente que o 
medidor de iniquidades 

do Presidente da Constituinte 
anda com defeito — a não 
ser que ele disponha de in
formações surpreendentes 

sobre países como Campu-
chea e Birmânia, sem falar 
em exemplos geografica
mente mais próximos. 

EXAGEROS são compreen
síveis em palanque de 

comício ou bate-bocas de 
plenário. No pronunciamento 
do Presidente de uma As
sembleia Constituinte a seus 
pares, eles representam 
exemplo de má forma. Sem 
falar no risco de que as ge
neralizações extravasem dos 
discursos para o texto da 
Lei. 
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