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Andrada: com Stroessner Heraclito: jogo em Àruba fiita: na escola de samba Sant'Anna: lendo Noblio Távora: descanso na ilha lensen: moral da família 

Do Caribe ao Paraguai, o carnaval dos constituintes 
Cassino, praia, retiro espiritual, eleição de ditador, leitura, trabalho e até samba ocupam os políticos 

BRASÍLIA — Enquanto o presidente 
% Constituinte, Ulysses Guimarães, des
cansa no Guarujá, o senador Fernando 
ífi$pfttè Cardoso (PMDB-SP) se prepa-
rapiauma noite no sambódromo ao lado 
do prefeito Saturnino Braga, e o líder do 
PDS, deputado Amaral Netto (RJ), se 
debruça sobre as roletas dos cassinos de 
Aruba, no Caribe, o deputado Bonifácio 
de Andrada (PDS-MG) passa o domingo 
de carnaval ao lado do ditador paraguaio 
Alfredo Stroessner. 

Andradinha, que é a favor de manda
to de cinco anos para o presidente Sarney, 
estará hoje em Assunção, a convite do 
Partido Colorado, para acompanhar de 
perto a reeleiçãode Stroessner — que está 
há 34 anos no poder e ganhará mandato 
para mais oito anos. Outros deputados do 
Centrão, que preferem não ver seus no
mes divulgados, também foram convida

dos mas acharam melhor não aceitar o 
convite. O desfile das escolas de samba 
não atraiu muitos neste carnaval. Ao 
camarote do. prefeito do Rio irão apenas 
alguns insatisfeitos do PMDB, a pedetista 
também insatisfeita, mas com Brizola, 
Moema São Thiago (PDT-CE), e talvez o 
líder do PT, Luís Inácio Lula da Silva. 

Até a noite de sexta-feira, Lula ainda 
não havia resolvido se hoje abandonaria o 
retiro de quatro dias que faz numa fazen
da em Santana do Deserto (MG), em 
companhia dos freis Leonardo Boff, Clo-
dovis Boff e Betto. Segundo Lula, o retiro 
não é religioso, mas político. ''Vamos 
analisar a conjuntura". 

E x t e r i o r — Boa parte dos consti
tuintes preferiu se afastar do Brasil. O 
deputado Luís Eduardo Magalhães (PFL-
BA) disse que passaria o carnaval na casa 
de seu pai, o ministro das Comunicações. 

António Carlos Magalhães, na ilha de 
Itaparica, mas sexta-feira à noite embar
cou para Miami com um grupo de amigos. 
Desesperado com a greve dos aeronautas, 
alugou um avião para chegar a tempo do 
embarque no Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro. 

Para os Estados Unidos também em
barcou o evangélico Arolde Oliveira 
(PFL-RJ), que tem lá uma filha fazendo 
um curso de especialização em cantos 
envangélicos. Ela se prepara para ser 
cantora da TV Rio, de propriedade do 
pastor Fanini, a ser inaugurada. Benito 
Gama (PFL-BA) foi para Washington, 
mas em missão parlamentar. Está passan
do a maior parte do tempo no Congresso 
americano para ver como funcionam as 
comissões de inquérito de lá. 

Por 900 dólares o casal, os deputados 
Amaral Netto e Heraclito Fortes (PMDB-

PI) arregimentaram dois grupos de 30 
pessoas para, até o próximo sábado (o que 
os fará faltar pelo menos três das sessões 
que Ulysses pretende realizar logo após o 
carnaval), jogar nos cassinos e descansar 
nas praias de Aruba. Foram poucos parla
mentares na comitiva: o senador Edison 
Lobão (PFL-MA) e os deputados Rita 
Furtado (PFL-RO), Ézio Ferreira PFL-
AM) e Cláudio Ávila (PFL-SC). 

F o l i õ e s — O governador de Fer
nando de Noronha, Fernando César Mes
quita, terá companhia: o senador Virgílio 
Távora (PDS-CE) e o deputado Gastone 
Righi (PTB-SP). Os dois foram para a 
ilha. Foliões assumidos são os deputados 
Edmilson Valentim (PC do B-RJ), que 
desfilará na Marquês de Sapucaí pela Vila 
Isabel; Simão Sessim (PFL-RJ), que divi
dirá o comando da Beija-Flor com seu 
primo, o bicheiro Anísio Abraão; o líder 

do PCB, Roberto Freire (PE), que acom
panha as filhas no carnaval de rua de 
Olinda; Rita Camata (PMDB-ES), que 
desfila em várias escolas de samba de 
Vitória; e Paulo Delgado (PT-MG), que 
integra o bloco Domésticas de luxo, de 
Juiz de Fora. 

O deputado Luís Alfredo Salomão 
(PDT-RJ) não pretendia dar sossego ao 
Centrão nem mesmo no carnaval — pro
metia aparecer nos clubes de Angra dos 
Reis fantasiado de Centrão, na cabeça, 
um chapéu representando uma torre de 
TV e, nos bolsos, muito dinheiro falso. O 
figurinista foi o próprio deputado. 

E m c a s a — Do time dos anticarna-
valescos assumidos, o evangélico Matheus 
lensen (PMDB-PR), autor da emenda dos 
cinco anos para o presidente Sarney, diz 
que nem pensa em carnaval, uma festa 
"que depõe contra a moral da família". 

Menos radicais, os integrantes desse gru
po preferam ficar em casa lendo e escre
vendo, mas sempre de olho na transmis
são da folia pela tevevisão. O petista 
Plínio de Arruda Sampaio (SP), ficará em 
companhia de António Gramsci. José Ser
ra (PMDB-SP) termina de ler a biografia 
de Lincoln, de Gore Vidal, e escreve um 
artigo sobre a economia dos países do 
sudestes asiático. O líder do Governo, 
Carlos SanfAnna (PMDB-BA), ficará 
com Jung e com o Dicionário de Ciência 
Política, "de um italiano chamado No 
blio". Ele se referia a Norberto Bobb' 

Mesmo os que têm programaçã 
tensa no carnaval, juravam que na r 
feira estarão a postos, dando qr 
sessão marcada para aquele di? 
Netto, que se orgulha de cor' 
ninguém "a Casa", afirme 
ninguém, isso é pura fantar 
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