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O liMor rio PMDB no Se
nado. Fernando Henrique 
Cardoso, não aceita a cha
mada aiticulação para-
naensv par:) i-cliicar o senn-
dor Affonso Camargo ria 
condição de \ s vice-
presidente do partido e 
substituto Oireio do presi
dente '.Jiy.-sí-s Ouimarâi-s. 
"Os governadores Pedro 
Slmon e Miguel Arraes de
vem renunciar a seus car
gos na executiva ! Ia e 2S vi
ces, respectivamente i e 
substituídos poi meio cio 
eieição no prazo de 30 dias. 
como manda a lei". 

Fern.-tnrio Henrique, c-on-
t nrio. concorda que Ulysses 
deve lieenciar-se da presi
dência do PMDB. para "re
vitalizar" o partido. "Nes
se processo constituinte 
cm rn.i-U' a unia crise eco-
nõnnca e politica, o partido 
precisa se reafirmar, pre
cisa dar diretrizes para 
seus lideres. Eu não posso 
estar aqui dando opiniões 
pessoais, preciso reíietír o 
[K-nsanu-iiM fIn par! ido" 

Ha em curso porem. 
uma ampla articulação pa
ra que os governadores 
apenas se licenciem do 
seus cargos na executiva. 
sendo então sulwtituidos de 
foi ttui provisória ruas 
permanente, ja que os go
vernadores não vão renun
ciar a seus mandatos para 
voltar à direção partidária 
•- pelo 3° vice. Affonso Ca
margo 

"O licenciamento está 
consagrado, tem preceden-, 
tes". afirma u deputado 
baiano Genebaldo Correia. 
Os governadores estão in
cluídos no mesmo artigo da 
Lei Orgânica dos Partidos 
que proíbe ministros e ou
tros detentores de cargos 
no Poder Executivo de par
ticiparem de direção parti-
dár ia . Como, p a r a o 
exercício do cargo de mi
nistro. •> TSK ja decidiu que 
basta o licenciamento. Ge-
tivlialdo enlende que não ha 
o que discuiií. Quanto a 
prcslderu-ia. o deputado 
baiano ítuitifris: iicha que 
Ulysses ÍK'\C :••• licenciar 
••pnrqu'" '• c-iiíiv-nicnlf pa 

ra ele mesmo". 
O senador paulista Máric 

Covas bate na mesma te
cla, usando os mesmos ar
gumentos de Fernando 
Henrique Cardoso. "Nesse 
momento de reinstituciona-
lização. quando o partido 
tenta influenciar mais for
temente o governo, nâo po
de fazè-lo apenas pela for
ça de um homem e dos go
vernadores recém-eleitos. 
Tem de se colocar como 
partido mesmo, com uma 
direção mais atuante, mais 
livre dos compromissos de 
governo", diz Covas. 

Covas, porém, não se 
preocupa com a forma co
mo será substituído — se 
for — o presidente Ulysses 
Guimarães. "Não posso ter 
um nome no bolso do colete 
e tentar montar uma joga
da para dar-lhe a vitória. 
Nâo aceito esse casuísmo. 
Mas o problema só surgirá 
em março e até lá teremos 
tempo para conversar, pa
ra obter uma solução politi
ca, não me importando se 
isso passa peia renúncia ou 
peio licenciamento dos go
vernadores Pedro Simon e 
Miguel Arraes. Não me co
loco contra ou a favor do 
senador Affonso Camargo: 
mesmo numa eleição pode 
ser ele o escolhido, pois 
tem todas as condições pa
ra isso dentro do PMDB". 

Quem não entende a dis
cussão e o deputado Fer
nando Lyra, derrotado por 
Ulysses na disputa pela 
presidência da Câmara. 
"Por que estão reclaman
do'.' Ja sabiam que Ulysses 
era o presidente do PMDB, 
com mandato ate 1987, 
quando votaram nele para 
acumular tantos poderes. 
Agora aguentem". Quanto 
à renúncia ou licenciamen
to de Simon e Arraes, Lyra 
não vê necessidade nem de 
uma nem de outro: "Eles 
devem continuar na execu
tiva. Se o presidente Ulys
ses Guimarães pôde violar 
a Constituição e se reeleger 
na Câmara, os governado
res podem também violar a 
lei menor. Seria apenas 
uma ilegalidadezinha". 

Deputada 
protesta 

para viajar 
// ~ olícíto ao presiden-

V^ te Ulysses Gulma-
•«J rães a interferência 

junto ás empresas aéreas 
no sentido de garantir 
prioridade aos parlamen
tares, que estão impossi
bilitados de viajar aos 
seus estados peia falta de 
vagas nos aviões". A 
questão levantada peia 
deputada Cristina Tava
res (PMDB-PE) chegou a 
surpreender os que esta
vam presentes na reunião 
da Constituinte de quarta-
teíra. Porém, a realidade 
e que muitos parlamenta
res estão encontrando di
ficuldades de viajar. Mes
mo assim, três dias apôs 
a Instalação da Consti
tuinte, cerca de 150 parla
mentares já deixaram 
Brasília. 

Para os deputados, as 
explicações variam. Ro
berto Freire, lider do 
PCB (bancada em que ne
nhum deputado deixou 
Brasilía) os trabalhos es
tão despertando Interesse 
e mesmo com algumas 
ausências, a Constituinte 
esta se desenrolando den
tro do previsto. O número 
de emendas apostas à 
proposta de normas pro
visórias e as que come
çam a ser colocadas no 
anteprojeto de regimen
to, são, no entender de 
Roberto Freire, provas 
do funcionamento. 

Já o deputado Victor 
Faccione (PDS-RS) pre
fere transferir para Fer
nando Henrique, relator 
das normas, o probiema 
da ausência às sessões. 
Para ele, o cronograma 
de atlvidades deixa claro 
que até o dia 9 nada iria 
acontecer, a nâo ser a 
apresentação de emen
das. Assim, alguns parla
mentares deixaram as 
suas emendas por escrito 
e foram para seus esta
dos. 

Quem não viaja são os 
constituintes que ainda 
estão sem gabinetes. Pa
ra esses, a luta e no gabi
nete do deputado Paes de 
Andrade e esperam, ate o 
próximo fim de semana. 
Ja estarem devidamente 
Instalados. 

Paraná amplia coro Campos não 
Curitiba — As lideranças 

politicas do PMDB no Pa
raná voltaram a fazer coro 
ontem defendendo o afasta
mento do deputado Ulysses 
Guimarães da presidência 
do PMDB e a indicação, pa
ra o seu lugar, do senador 
paranaense Aíftuisu Ca
margo. "Nâo estamos nu
ma posição mesquinha de 
reivindicar cargo, mas 
consideramos que a suces
são naturalmente passa pe
lo Affonso Camargo", disse 
ontem o senador José Ri-
cha, ex-governador do Pa
raná. 

Camargo é terceiro vice-

presidente do PMDB e as
sumirá a primeira vice-
presidência com o afasta
mento dos governadores 
eleitos Pedro Simon e Mi
guel Arraes -- respectiva
mente primeiro e segundo 
vlce-presidentes nacionais 
do PMDB. 

— E impossível que o de
putado Ulysses Guimarães 
tenha condições de acumu
lar a presidência do PMDB 
e da Constituinte, afirmou 
o governador deito. Álvaro 
Dias. ao reunir a imprensa 
ontem em Curitiba, quando 
fez criticas ao Governo fe
deral. 

quer líder na 
Constituinte 

Se a Constituinte è for
ça do povo para conter o 
poder rio rei, como è que o 
rei terá um lider nessa 
Constituinte? — perguntou 
ontem o vx-lider tlu PMDB. 
Alfredo Campos, pa ra 
quem e impossível admitir 
que o presidente José Sar-
ney tenha realmente pen
sado em indicar um lider 
do Governo na Constituin
te. Se algum parlamentar 
aceitar, previu, terá suas 
a t r ibu ições e svaz i adas 
num confronto com a ban
cada. 

O senador aprova que o 
Governo tenha um líder in
dependente na Câmara e 
outro no Senado, que não 
acumule as funções com a 
liderança da bancada, mas 
na Constituinte, simples
mente não admite a hipóte
se. Por outro lado, sugeriu 
ontem também que os par
tidos não tenham duplo co
mando de liderança na 
Constituinte, sob pena de 
contribuir para esvaziar e 
dificultar os trabalhos. 

Na sua opinião, os gran
des partidos deveriam es
colher entre os dois lideres 
um apenas para falar na 
Constituinte. E acha ainda 
que a Constituinte não de
veria aceitar lideranças de 
partidos que só tenham 
um, dois, ou menos de cin
co representantes. Nâo es
tou defendendo que a Na
ção ouça apenas os parti
dos grandes, mas não pode
mos abrir o plenário a 
"concurso de dotes orató
rios". 

Alfredo Campos está 
preocupado com a desorga
nização dos trabalhos da 
Constituinte, pois se persis
tir o quadro aluai demora
rão muito a começar a ira-
lmlh:ii 
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Joíran Frejat não aceiia lideres. Fernando Henrique defende a existência 

Novatos se rebelam 

REJANE OLIVEIRA 
Da Editoria de Política 

"Na Constituinte nâo 
existe liderança partidá
ria. Meu único compromis
so e com as posições que 
defendi durante a campa
nha eleitoral". Frasc-s co
mo estas, do deputado Jo-
fran Frejat (PFL-DF), 
eram repetidas ontem por 
parlamentares de diferen
tes partidos, que não pre
tendem submeter-se a 
orientação das lideranças 
no trabalho de elaboração 
da nova Carta Magna. 

Tanto o regimento provi
sório quando o projeto de 
regimento definitivo cia 
Constituinte prevêem a fi
gura do lider de partido. 
que deve ser formalmente 
indicado por cada bancada 
à mesa diretora da Assem
bleia. Sem o recurso cio fe
chamento de questão e com 
os constituintes se agru
pando em blocos suprapar
tidários, contudo, a ikie-
• rança passa por um proces
so acelerado de adaptação, 
onde a capacidade de con
vencer pesa mais que argu
mentos de fidelidade à le
genda. 

REBELDIA 
Nem mesmo o deputado 

mafs Jovem da Constituin
te, o paraibano Cassio Cu
nha Lima tPMDBi escapa 
do movimento de rebeldia 
contra as lideranças parti
dárias. Ele acha que nâo 
esta obrigado a seguir a 
orientação do deputado Pi
menta da Veiga, "sobretu
do quando ele udota posi

ções som consultar a ban
cada". 

Na questão de ordem pe
la exclusão cios senadores 
eleitos em 82. por exempio. 
ele votou contra a orienta
ção da liderança de seu 
par!ido. ••{) hcior não nos 
consultou sobre o assunto e 
adotou uma posição con
servadora. Não me senti 
obrigado a segui-lo". 

Favorável ã extinção de
finitiva cio voto de lideran
ça, tanto na Constituinte 
quanto no Congresso ordi
nário, o deputacio peemede-
btsta afirmem que o papel 
do líder deve limitar-se às 
tarefas de organização da 
bancada. Deve. ainda, ado-
tar uma posição de extre
ma flexibilidade para pos
sibilitar o reagrupamento 
do partido após as discus
sões da Constituinte, "que 
certamente colocarão com
panheiros de legenda em 
situações antagónicas". 

CONVENCIMENTO 
O líder do PDS no Sena

do. Jarbas Passarinho, ad
mite as dificuldades cie 
exercer este papel durante 
a Constituinte. Sem poder 
recorrer ao voto cie lideran
ça e ã fidelidade partidá
ria, como no passado. e!e Ja 
definiu uma estratégia pa
ra comandar seus lidera 
dos: antes de qualquer vo
tação importante, munido 
de uma copia do programa 
do partido, vai ã tribuna 
lembrar aos pedessistas o 
que o documento estabele
ce a respeito do assunto. 

Para o senador Passari
nho, mais difícil que lide

rar o PDS será comandar 
bancadas como a do 
PMDB. "O nosso partido 
diminuiu mas. em compen
sação tnrnou-sf mais im 
mogêneo. Ja o PMDB. IOIM 
suas bancadas imensas, 
abriga as mais diferentes 
tendências ideológicas. Se
rá difícil unir este pessoal 
em torno de determinado;, 
assuntos". 

A despeito disso, o sena
dor defende a preservação 
da figura do líder partida 
rio. O que ele não aceita t- a 
existência cie lideres do go
verno e da oposição: "Nu
ma Constituinte, não na 
sentido nisso, ate porque, 
teoricamente, não há inte
resses do Executivo envol
vidos na matéria". 

DEMOCRACIA 
Ja o líder do PMDB no 

Senado, Fernando Henri
que Cardoso (SP> não acei
tou emendas ao regimento 
da Constituinte propondo a 
extinção das lideranças 
partidárias. Sfgundo ele. a 
existência destas figuras 
pressupõem o próprio Um-
cionamento dos partidos, 
"o que e vital para o siste
ma democrático". 

f) senador peemedebista 
admite, contudo, que as 
atribuições do líder, durau 
te a Constituinte, serão ba
sicamente distintas cie sua 
atuação no Congresso ordi
nário. Como não ha voto de 
liderança.eles devem se li
mitar as a r t i cu lações 
politicas, procurando man 
ter a coessão de suas ban
cadas 

PMDB acha que biocos dividem 
Parlamentares cie dife

r e n t e s t e n d ê n c i a s do 
PMDB condenaram a ideia 
«lo lurinação de biocos den
tro da Constituinte, argu
mentando que se trata de 
camiiint) preferido dos que 
desejam cindir o partido. O 
secretàrio-geral do PMDB. 
deputado Milton Reis, co
mo o recente concorrente 
de Ulysses Guimarães pela 
presidência da Câmara, 
deputado Fernando Lyra, 
condenaram a ideia de blo
cos. 

Milton Reis, que è candi
dato a líder da bancada do 
PMDB, disse que esta 
ideia, alem de dividir o seu 
partido, conduz a uma de
sestabilização do quadro 
partidário. Fernando Lyra 
acha que não tem sentido 
formar blocos previamen
te, argumentando que eles 
se organizam diante cie 
questões concretas 

REFORMAS SOCIAIS 
Lembrando sua condição 

de politico que apoiou a 
cruzada de Tancredo Ne
ves, desde o inicio, Milton 
Reis disse que o falecido 
presidente assumiu, em 
praça pública, o compro
misso de lutar pela eíetiva-
ção de profundas reformas 
sociais. 

Não sorti necessário 
bloco nenhum para defen
der as rctoriniis. O PMDB 
lerá de cumprir a promes
sa em favor cias reformas 
sociais, como a reforma 
aura ria, a refnrniii urbarm. 

urna melhor distribuição 
cia renda nacional — acres
centou Milton Reis. 

Dizendo que "não e hora 
cie conflitos ideológicos". 
Reis acentuou que o PMDB 
vai se empenhar por uma 
Constituição progressista, 
"uma Constituição contem
porânea do pais moderno". 
Do contrário, disse que o 
povo se sentirá frustrado e 
esse desencanto terá péssi
ma repercussão sobre o 
processo de redemocrati-
xiicái). 

Não há necessidade de 
bloco conservador ou de 
iilocu progressista. E preci
so que o PMDB resgate os 
compromissos assumidos 
com Tancredo em praça 
publica disse Milton 
Reis. 

O deputacio Fernando 
Lyra acha que não tem sen
tido organizar biocos pre
viamente. "Os blocos se or
ganizarão diante de ques
tões concretas, corno a le
galização do aborto ou a in
tervenção do Estado na 
economia. E pode haver 
migração de políticos de 
um para nutro bioco", dis
se. 

Lyra considera inconve
niente qualquer interven
ção cio Executivo na Consti
tuinte, razão porque consi
dera esdrúxula a figura de 
uni líder do governo-na As
sembleia "O que funciona 
são os partidos, mas princi
palmente os constituintes, 
votando cada ÍÍUI cie acordo 

com a sua consc-iencsa •:• 
suas convicções ideológi
cas". 

ti senador Lins Viana Pi
lho tem a mesma ideia. Ele 
considera inconveniente ;i 
criação de um lider do go
verno na Constituinte,~ar
gumentando que isso libe
raria os lideres cias banca 
das dos pari idos que 
apoiam o governo de qual
quer obrigação. 

ESTÍMULO A DIVISÃO 
Lideranças responsáveis 

do PMDB tlrscunli.-iin de 
que o Palácio do Planalto 
estaria disposto a estimu
lar uma di vis A o ir re
versível no pari ido mais 
importante cia Aliança De
mocrática se autorizar as 
gestões que n lider du PFL, 
deputado José Lourenço, 
realiza com o objetivo de 
formar um bloco governis-
ta cie tendência conserva
do! a. 

Ate agora, ao que se sai
ba, o presidente José Sar-
riey não decidiu apoiar a 
lorniiu-fiO desse bloco, co
mo não concordou com a 
(Tiiicào de cargo cie lider do 
governo no Congresso. A 
ideia está sendo examina
da, mas ainda não existe 
uma decisão. E a essa altu
ra o Presidente esta sendo 
aconselhado a não criar 
uma liderança autónoma 
cio governo no Congresso, a 
qual poderia servir paia li
berar os lideres partidários 
do compromisso <!e defen 
der o Executivo. 


