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Ibsen propõe ao PMDB 
rearticulà^çao imediata 
! PORTO ALEGRE - 0 Líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados, Ibsen Pinhei
ro, defendeu ontem uma imediata rearti-
culação do partido por considerá-la fun
damental para a estabilidade do processo 
constituinte. Explicou que a Constituinte 
não pode prescindir do PMDB, pois é 
através dele que será possível fazer acor
dos temáticos sob pena de se criar impas
ses permanentes. 

Esta análise não é exclusiva de Ibsen e 
encontra adeptos entre diferentes setores 
do PMDB, conscientes da necessidade de 
reconstruir uma conduta partidária arti
culada. Tanto Deputados de centro-es-
querda — como Egídio Ferreira Lima 
(PE) e Artur da Tavola (RJ) — quanto 
os ligados ao "Centrão" — como Expedi
to Machado (CE) e Max Rosemann (PR), 
concordam com i*eo. A liderança do 

Arraes quer 
atrair parte 
do 'Centrão' 
no plenário 
RECIFE — O Governador Miguel Ar

raes aconselhou ontem os "progressistas" 
a reverem sua estratégia no plenário da 
Constituinte, explorando as contradições 
internas do "Centrão" na direção de um 
entendimento que garanta uma Constitui
ção moderna e sintonizada com o desejo 
de mudanças,expresso pelo povo brasilei
ro nas eleições de 86. 

Ele defendeu também o aumento da 
mobilização popular em tomo do debate 
constituinte, para que os avanços conse
guidos na Comissão de Sistematização se
jam definitivamente incorporados na fu
tura Garta. 

— O êxito das forças representadas pe
lo "Centrão" resultou apenas da conver
gência momentânea de interesses de seto
res variados de modificar as regras do 
jogo. Há dentro desse grupo contradições 
soore temas básicos da Constituição, que 
deverão ser trabalhadas pelas forças pro
gressistas, não na perspectiva de um con
fronto, mas de um entendimento que te
nha como conseqüência o desejo de 
mudança de sociedade brasileira. 
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PMDB na Câmara já está se empenhando 
nessa reorganização. 

Ibsen acredita que esta reaglutinação é 
possível, voltando o partido a agir politi
camente pela média de suas correntes de 
opiniões. Lembrou que esta é a maneira 
habitual do PMDB atuar, enfatizando que 
foi assim que o partido conseguiu susten
tar a luta de resistência e também o iní
cio da transição. Ibsen argumenta que o 
PMDB tem a função de construir o con
senso: 

— Quando o PMDB racha, os setores à 
esquerda e a direita radicalizam sem pos
sibilidade de acordos. O PMDB é capaz de 
fazer o papel de ponte, funcionando como 
a coluna vertebral da Constituinte. Quan
do o PMDB consegue se articular, a con
dução se faz pelo meio. 
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