
Centro Liberal prepara seu 
manifesto de lançamento 

fÍRASÍUA - O Centro Liberal po
de mudar de estratégia para formali
zaria sua criação. A partir da próxi-
maí terca-feira. lideranças do PFL, 
PTB. PDS e PL se reunião com o 
Cejtra Democrático do PMDB para 
redigir um "Documento Constituti
vo! onde serão afirmados os "propó
sitos filosóficos" do bloco, segundo 
informou ontem o Deputado Roberto 
Cafdoso Alves (PMDB-SP). que espe
ra {recolher as assinaturas de adesão 
dejcerca de 350 constituintes. 

(j> documento, diz Cardoso Alves, 
substituirá a reunião que chegou a 
ser convocada para a próxima quar-
ta-feira. dia 5. quando os articulado-
res; do bloco pretendiam saber com 
quantos "moderados" poderiam con
tai*. Fatos novos, segundo o Deputa-
dojde.São Paulo, podem impor nova 
estratégia, especialmente o encontro 
enfre os Presidentes do PMDB e 
PFL. Ulysses Guimarães e Marco 
Maciel, onde foi firmado um acordo 
em busca de consenso para a elabo
ração, pelos dois partidos, do projeto 
de Constituição. 

4- Precisamos conhecer os resulta
do^ desse acordo. Pode ser que daí 
venha a paz. mas temos de estar pre
parados para a guerra — explicou 
Cardoso Alves. 

Para o Líder do PFL na Câmara, 
José Lourenço, outro articulador do 

bloco, a forma de atuação do Centro 
Liberal será definida a partir dos re
sultados que puderem ser obtidos 
nas negociações com os "progressis
tas". 

— Temos acompanhado as nego
ciações — disse ele — e parece que 
se pode chegar a um consenso em 
pelo menos alguns dos temas polémi
cos. Se houver esse entendimento, 
nós vamos precisar apenas de nos 
manter organizados. 

Já Cardoso Alves espera que seja 
aprovada a proposta do Deputado 
Álvaro Valle (PL-RJ) em favor da 
permissão para a apresentação de 
substitutivos ao projeto de Consti
tuição. Nesse caso, o grupo trabalha
rá num projeto próprio, independen
te de orientações partidárias. 

• Apesar do caráter apartidário do 
grupo Centro Liberal, a organização 
do bloco prevê a atuação dos Líderes 
dos partidos que estarão representa
dos. Segundo José Lourenço, as Lide
ranças serão as mesmas que já 
atuam no Congresso para todos os 
constituintes, com excessão do Cen
tro Democrático peemedebista. 

— O PMDB — afirma ele — vai ter 
de escolher alguns coordenadores de 
bancada, que não pertencem ao Cen
tro Democrático, e decidir com quem 
ficará a Liderança, se com o Carlos 
SanfAnna ou com o Cardoso Alves. 

Quércia apoia plebiscito 
Lpara sistema de governo 
SAO PAULO — O Governador 

Crestes Quércia disse ontem que 
também é favorável à realização de 
unf plebiscito para a escolha do sis
tema de governo."Assim como seu 
cofega do Rio, Moreira Franco, que 
acha que essa consulta deve ser feita 
apôs a promulgação da nova Carta, 
ele afirmou que o ideal seria subme
tei} o tema à opinião pública, consi
derando, a ideia louvável principal
mente porque já houve um 
precedente na história do País. 

A ideia, entretanto, não deve ser 
aplicada também para a questão da 
duração do mandato do Presiden
te Sarney, porque o tema não é as-
su íto doutrinário, "segundo Quércia. 

- Essa questão do mandato é uma 
qujestào de relevância muito relativa 

•a merecer a consideração de um 
biscito — justificou. 
) Governador de São Paulo disse 

ainda ser inadmissível a ida ao FMI 
nos moldes tradicionais, ou seja, 
aqueles que levam a acordos que não 
visem a questão social ou que provo
quem a recessão. Disse ter ouvido do 
Presidente Sarney esta semana, em 
Brasília, que existe uma hipótese de 
conversação com o FMI com o objeti-
vo de colaborar com os investimen
tos japoneses no Brasil, sem se ado-
tar os critérios recessivos. 

— Se for assim, acredito que possa 
haver uma discussão a respeito. Mas 
ir ao FMI pura e simplesmente, da 
forma tradicional, é inaceitável. 

Segundo Quércia, Sarney recebeu 
bem a iniciativa de uma nova reu
nião dos Governadores do PMDB, 
que querem influir também nos tra
balhos da Constituinte: 

— Ele não me disse se acha corre-
to isso, mas acredito que acha 

Newton confia na tendência 
ela aprovação dos 5 anos 

ÍÊCIFE — O Governador de Mi-
nae, Newton Cardoso disse ontem, 

^enj entrevista na sede da Sudene, 
'não ter nenhuma dúvida de que a 
Constituinte fixará um mandato de 
cinco anos para o Presidente José 
Satney, porque essa já era a posição 
dai maioria dos convencionais do 
PMDB na Convenção do partido. 

- Se a Convenção tivesse se pro- ' 
ninciado sobre o mandato, a tese 
dos cinco anos venceria por mais de 
25 > votos de diferença — disse. 

'ara ele, uma campanha presiden-
ci; í no ano que vem só iria pertubar 
os trabalhos da Constituinte, atrapa
lhar o Plano Bresser e pertubar a 
viea do País, que precisa de tranqui
lidade para achar soluções. 

jr- Eleições diretas — acrescentou 
—; não resolvem nada neste País. 
Pejo contrário, uma eleição agora 
seria caríssima. Iria inflacionar ain
da* mais o Brasil. 

Çegundo eíe, os Governadores pre

tendem apresentar um relatório dos 
estudos que nascerem no próximo 
encontro deles aos constituintes, pa
ra que eles introduzam na futura 
Constituição normas que contri-' 
buam para o fortalecimento da Fede
ração. 

•Em Aracaju, reafirmando seu 
apoio ao Presidente Sarney, o Gover
nador de Sergipe, António Carlos 
Valadares, do PFL, que defende cin
co anos de mandato, criticou ontem 
os políticos que insistem em discutir 
o mandato do Presidente da Repúbli
ca, quando a questão é de exclusiva 
competência da Assembleia nacional 
Constituinte: 

— Temos é que nos preocupar em 
restabelecer a ordem económica do 
País — disse Valadares, acrescentan
do que os políticos empenhados na 
realização de eleições presidenciais 
no próximo ano prestam "um grande 
desserviço à Nação. 


