
^Grupo trama 
a cassação 

do presidente9 

Um Uder do grupo "Independen
te" do PMDB — que contesta a "dita* 
dura" de Ulysses Guimarães — des
cobriu outro grupo no partido: aque
le que quer "cassar" o presidente 
Samey, através da redução do seu 
mandato. O autor da denúncia é o 
deputado Borges da Silveira (PB), 
que nao pára ai "Se esse grupo quer 
derrubar Samey por achar que ele 
nao está desempenhando bem suas 
funções, então deveria também cas
sar o mandato de Ulysses Guimarães 
como presidente peemedebista, por 
ter Imposto a 'centralização' e o 'au
toritarismo' ao partido." 

Silveira, coordenador da banca
da paranaense, diz que a campanha 
da cúpula partidária pelas eleições 
dlretas para a Presidência da Repú
blica — afastado Samey —, no próxi
mo ano, está ligado a interesses pes-, 
soais nao só de Ulysses Guimarães, 
mas também dê Mário Covas, líder 
na Constituinte. Ainda assim o depu
tado do Paraná apoia a proposta de 
seu colega Mendes Ribeiro de se rea
lizarem eleições gerais dlretas em no
vembro de 88, sob o argumento de 
que todos, não apenas o presidente 
Samey, foram eleitos pela Constitui
ção em vigor. Por esse motivo todos 
teriam "os mesmos vícios de origem" 
que querem atribuir ao mandato do 
presidente da República. 

DITADURA E FALTA DE APOIO 
: Na opinião de Borges da Silveira, 

Ulysses Guimarães merece o respei
to de todo o Pais por ter sido um dos 
mais Importantes lideres da resistên
cia ao regime militar, "mas agora pa
rece ter invertido os papéis e quer 
Impor sua ditadura pessoal ao parti
do, esquecido de que existe um gru
po de novos parlamentares indepen
dentes". 

O deputado paranaense comen
ta que Ulysses, ao impor seu coman
do ao partido, se esquece de garantir 
o apoio necessário ao presidente Sar-
ney numa fase de crise económica e 
politica, como se um partido de sus
tentação ao governo existisse apenas 
para aproveitar os períodos de suces
so administrativo, como na primeira 
fase do Plano Cruzado. Silveira sus
tenta que esse apoio deve existir In
dependente da discussão sobre o 
manto presidencial e eleições dlretas 
em 88. 

Ele observa que, dos 257 parla
mentares do PMDB, mais de cem Já 
estão comprometidos com o. grupo 
"independente", e a maioria deles as
sinou o documento a ser divulgado 
na próxima semana, redigido pelo 
deputado Expedito Machado (CE). O 
documento reflete as criticas que 
têm sido feitas pelo grupo contra a 
centralização das decisões partidá
rias e a influência de poucos conse
lheiros sobre o presidente Ulysses 
Guimarães. 

Borges da Silveira destaca que 6 
descontentamento com os métodos 
de Ulysses começou logo no início da 
Constituinte, e as queixas foram sen
do levadas pelos.parlamentares aos 
coordenadores de bancadas, sem que 
a dlreção nacional do partido de
monstrasse Interesse em ouvir seus 
argumentos. 


