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Aureliano, impassível, ouve Antônio Carlos, enquanto Waldir seca o suor 

Ministro reúne adversários 
BRASILIA - 0 Ministro das Mi

nas e Energia, Aureliano Chaves, 
transformou ontem num ato políti
co a assinatura da portaria que per
mitirá a instalação na barragem de 
Pedra do Cavalo, a 40 quilômetros 
de Salvador (BA), de duas turbinas 
para a geração de energia a partir de 
1992. Convidados, o Ministro das Co
municações, Antônio Carlos Maga
lhães, e o Governador da Bahia, Wal
dir Pires — adversários históricos — 
não se falaram, mas trocaram farpas 
nos discursos. 

O tom conciliador de Aureliano — 
que considerou extremamente im
portante a presença das principais li
deranças da Bahia, por cima das di
vergências — não conseguiu acabar 
com o clima do constrangimento en
tre o Ministro e o Governador. Antô
nio Carlos, sem citar Waldir, ressal
tou que a obra foi iniciada durante 
sua gestão e só graças à visão dos 
seus técnicos será possível adaptar 
agora as turbinas, já que o projeto 
original não previa geração de ener
gia em Pedra do Cavalo. 

Ibsen afirma que 
dissidentes acusam 
PMDB sem razão 

BRASÍLIA — O Deputado Ibsen Pi
nheiro, Líder do PMDB na Câmara, 
defendeu ontem o partido das acusa
ções de ter abandonado seus com
promissos, feitas pelos que estão dei
xando a legenda. Apresentando 
números de algumas das mais im
portantes votações da Constituinte, 
Ibsen afirmou que foi graças à ban
cada peemedebista que dispositivos 
que representam grandes avanços ti
veram aprovação. 

Em seu discurso, o Líder disse que 
"é chocante ver algumas biografias 
marcadas pela absoluta volubilidade 
política e ideológica cobrarem coe-
rèncias extremas". Para Ibsen, os 
que criticam o PMDB ao sair do par
tido são aqueles que "buscam enco
brir motivações pessoais com justifi
cativas de natureza doutrinária ou 
ideológica". 

Baseado num levantamento feito 
por sua assessoria, Ibsen Pinheiro 
afirmou que nenhuma das questões 
programáticas do PMDB teve menos 
de 60% dos votos afinados com a li
derança. Não foram incluídas neste 
total as votações do sistema de go
verno e do mandato presidencial, 
pois a Convenção Nacional deixara 

ambas as questões em aberto. 
Ibsen apresentou dados de oito dis

positivos vistas como avanços na no
va Carta e nas quais a bancada do 
PMDB deu a metade ou mais da me
tade do total dos votos: mandado de 
injunção, habeas data, mandado de 
segurança coletivo, impenhorabilida-
de da pequena propriedade, liberda
de sindical, direito de greve, imposto 
sobre grandes fortunas e iniciativa 
legislativa popular. 

— O PMDB é figura singular na 
história política brasileira: um parti
do que cumpriu seu programa, 
transformando em texto constitucio
nal seu compromisso político mais 
importante: o da reconstrução do re
gime democrático — afirmou Ibsen. 

O Líder disse que o PMDB já pas
sou por momentos mais difíceis que 
este e previu uma redefinição do 
programa e da relação com o Gover
no na próxima Convenção. 

Segundo Ibsen, é errado dizer que 
o Governo pertence ao PMDB, pois o 
compromisso do partido é com a 
transição democrática. 

— Disto deriva seu apoio ao Presi
dente José Sarney — concluiu. 1 


