
Bornhausen acusa Lourenço 
de ser líder irresponsável 

O senador Jorge Bornhausen 
(PFL-SC) acusou ontem o líder José 
Lourenço (PFL-BA) de "atuação ir
responsável" diante da Assem
bléia Nacional Constituinte, razão 
pela qual, segundo ele, se tornou 
indispensável que se colhesse um 
abaixo-assinado junto aos pefelis-
tas que não se sentem sob a lide
rança daquele parlamentar e 
atuam de forma "independente". 

Bornhausen enfatizou que em 
nenhum momento do I o turno da 
Constituinte o líder do PFL convo
cou a bancada para consultá-la so
bre as posições que iria assumir em 
plenário. A par disso — prossegue 
Bornhausen — Lourenço tomou 
"atitudes absurdas", entre as 
quais a de pregar que o projeto de 
Constituição fosse zerado". 

Diante da atuação de um líder 
"sem representatividade e sem res
ponsabilidade" para representar o 
partido como um todo, o senador 
enfatizou que a alternativa foi a de 

deixar claro que nem toda a banca
da do PFL pensa da mesma forma 
que Lourenço. 

A lista de assinaturas de parla
mentares que preferem negociar o 
2 o turno da Constituinte sob a lide
rança do presidente do partido, se
nador Marco Maciel, teve até ago
ra 26 adesões, mas o senador Jorge 
Bornhausen garante que esse nú
mero irá aumentar. Na verdade, o 
documento foi elaborado como es
tratégia de ação do grupo ligado a 
Maciel, que defende a realização 
da Convenção Nacional do partido 
no prazo previsto, de 15 dias após a 
p r o m u l g a ç ã o d a n o v a 
Constituição. 

Confronto 
Após a votação do texto básico 

do projeto de Constituição, ressal
vados os destaques, os chamados 
"dissidentes" do partido concluí
ram que José Lourenço não tem 
uma liderança tão forte como apre
goa, pois não çonsegiu, como pre

tendia, que a maoria do partido se 
abstivesse de votar. Com isso, Ma«; 
ciei e seu grupo partem para a es| 
tratégia de contgestação da Kde* 
rança formal, que estaria dando adi 
PFL uxn perfil excessivamente; 
"conservador". Apesar da reaçãd 
dos "dissidentes", o líder José Lou^ 
renço já acionou, de qualquer mo* 
do, o seu grupo, no sentido de ga
rantir o adiamento da Convenção 
Nacional para depois das eleições 
municipais, como pretendem os go«i 
vernistas, ao mesmo tempo em quês 
diz manter em seu poder uni 
abaixo-assinado apoiando-o como 
líder que seria maior do que o que 
foi colhido por Maciel. Esta semaí 
na, o deputado Oscar Corrêa (PFL-; 
MG) encaihinhou ao presidente áo 
partido as assinaturas de president 
tes de diretórios regionais que de^ 
fendem o adiamento da Cohvjenj 
ção, mas a decisão final só será tof 
mada pela Executiva Nacional! áq 
partido em sua próxima reunião»; 
ainda não ínarcada. (G. M.) 
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