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SÃO PAULO - 0 (júveroa. or de 
Sag Paulo On n a Quércia, aí rmou 
ontem qu; OS) doa contes q'J' hoje 
une tecos os snioos e face. ?s üo 
PMUB e a necessidade de se <otar. 
com urgência, a nova Cor.síii lição. 
Embora tenha recebido um c nvite 
forma! para participar da M B ão de 
peemedebistas "históricos" no dia q 

em Bra:,:iia fomukajú pelos Sena-
dores Mano Covai e Fernand Hen
rique Cardoso. Quércia disse ,;ue só 
tomará uma decisão depois o-nver-
*ar domingo que vem com o Presi
dente do parado, Deputado Uysses 
Guimarães. 

Saüsieiío coffi a posição do:, "his
téricos ' de convocar a convenção 
após a promulgação da nova Carta, 
Quércia explicou que só depois disso 
o partido ter? condições de discutir 
candidaturas. 
..— Não concordo com a convenção 

extraordinária defendida "or si^uns 
segmentos, porque isso cão resolve 
nada. Esse é um dos assuntes que 
discutirei com o Deputado U ysses 
Guimarães na reunião que 5 remos 
domingo aqui no Palácio dos Eindei-
rantes. 

Ao reiterar que a prioridade do 
PMDB agora e a nova Carta, expli
cou' 

-r- Depois que for definida a dura
ção do mandato • o sistema de Go
verno podamos, então, encoi trar a 
fó.-rr.uia ideai para que o p in ido 
vença as eieições. 

Àíé agora um dos principais defen
soras do mandato de cinco anos para 
o Presidente José Sarney, ac: escen-
íou que não pretende influer liar a 
votação em favor dos qu-rro f. >os na 
Constituinte — mas que r.~ia [ lliuri 
rs vez coloca a questão BB iberto 
devido a pressão da opinião publi
ca. 

Sobre a mudança. Quércla expli
cou: 

Os Senadores Mario Covas e Fernando Henrique convidam Quércia para a reunião dos peemedebtsias 'históricos' 

— Acredito que tenha Geado bem 
claro que sempre defendi um manda
to de cinco anos para o Presidente 
Sarney, que seria o melhor. Mas vejo 
com muita clareza que não e só a 
análise lógica que vaie na política. O 
que vale também é o peso da in
fluência da opinião pública — obser
vou. 

Segundo o Governador, a tendên
cia hoje na Coriitituinie á favorável 
acs quatro anos. o que retrata tam
bém o que a opinião púbiica acha. 
Por esse motivo. Dará ele o tema tor
nou-se questão acerta. 

A mudança de posição do Gover
nador paulista deixou otimista os Se
nadores Mário Covas e Fernando 
Henrique Cardoso: eles saíram do 
Palácio dos Bandeirantes convenci
dos de que ganharam um grande 
aliado na luta pelas eieições presi
denciais em 1988. 

Depois de criticar anteontem o en
contro das lideranças históricas no 
Rio, Quércia julgou boa a reunião de 
ontem e disse que considerava posi
tivo o fato dos companheiros de par
tido se reunirem com a finalidade de 
fortalecer o PMDB. 

Newton tentará esvaziar reunião dos 'históricos' 
BKLO HORIZONTE - O G- /ema-

dor da Minas, Newton Ca doso, 
anunciou o;,iem a sua dispo- ,ão de 
!rar,ií'-..ir pi L í._vãii„::i;n:;, a rsu 
nião qua M "imiúricos" de PMDB 
roaliüarão en Brasilia BD p: óxirna 
dia 9 par: ÜKHSk, entre outr -s pon
tos, o perffl le andiéato do anido 
k Preside ni . dl RaaúbBca. 

Cardoso asaaSBCa que na sairá 
rio eüioriiro nenhum soaie pi siden-
ciavei. pois na sua i-/a:tóçs, ainda 
c muito «do pari diicuar ( H as
sunto. 

Acrescei,', . I ........ conta 

tos com colegas governadores do 
FMDH aÜMaos cor.! a idéia. ekfeMBO 
o trai da maioria deles. 

— Vamos esvaziar • reunião — 
pi-uireíéu — porque Bao há striiiiuO 
•lassa em definir normas e nomes 
para a sucessão antí.-s l i promulga 
çio da nova Cana constitucional. 

Newton Cardoso acha que o mo-
BK I to ideai para abrir a diseos-ao 
nora a sucessão de Sarney e ioteo 
nepois da entrada em vigor da nova 
Oon; tiiuição. 

— O importante agora. I • Consd-
n:i-.r^ Z aastacon 

de uma chapa presidencial pelo PFL 
encabeçada peio empresário Antônio 
Ermirio de Mc-es, tendo como can
didato a Vice " .sidente o Ministro 
das tonai e Em rate, Aureiiano Cha
ves, disse: 

— O PFL se interessa por qual-
fMf BOM do cenário político nacic-
nal. já que não possui quadres capa 
citados para participar da sucessão. 
O PFI. quer todo mur.de e apoia para 
qualquer um. pois não tem nomes. 

0 Governador -de Minas lembrou, 
inclusive, que o seu antecessor, Hé-
ÜO G BI M. H WUtUiaJB pelo PF' 

Prisco não acredita 
em um rompimento 

BRASILIA - O Ministro da Habi
tação e Urbanismo, Pri3co Viana, 
não acredita no êxito de qualquer 
mobilização que busque d rompi
mento do PMDB com o Governo. Se
gundo ele. a maioria de partido, que 
não está envolvida "com a articula
ção de pequenos grupos ', dese;a con
solidar sua p a s t a i no Posara»; da 
mesma forma que o afastamento não 
Bltertact aos governadores. 

Prisco criticou a reunião entre a 
liderança histórica do PMDB e o 
Governador do Rm WaBtaftoa Mo
reira Franco, m m »e~Gee;diu 
abrir a discussão soorc a sucessão 
presidencial. Ele acha que definir 
cami.jaíuras agora é, nu mínimo, 
"uma atitude de •çnoaãealB • pois a 
Constituinte ãúida não decidiu a du
ração do mandato presidencial Tai 
atitude, a seu ver, terá corno cansa-
q^c.icid imediata o agravamento das 
ihssTelndaa Btfaraai do PMDB, 

0 Ministro pensa que o partido de-
n Staelhar aporá Boa noraatraças 
da sua unidade \cradi:-.- (JDfi, • ;á 
hooveaai bata aao "sua mfhWBfai 
no G o v e r n o te r ia t ida muito 
m»,-ir" 

•elSbc nüc* ^s»—y M - s w — 3 - — — 

Governador é convidado para reunião 
SÃO PAULO — Os Senadores Má

rio Covas e Fernando Henrique CSÍ-
doso esiiveiam u::t«Ti :)•:> í • 
Bandeirantes para avisar c Governa 
dor Orestes Quércia da reunião que 
os "históricos' do PMDB Cario no 
dia 9. em Brasãia. Quércia na vesrv 
ra, disse nao ter sido convidado i JM 
a reunião promovida segur.aa ! - r i . 
no Rio, pelo Governador Morar» 
Franco. Saíram sem ter a certeza de 
que ele comparecerá. 

Oseas fez aaaaalB de diíer aa i a 
conversa foi "mais importante' do 
que a que teve com Moreira, princi
palmente depois de ter ouvido de 
Queraa que está disposto a acompa
nhar a tendência da opinião publica 
a íavor do mandato de quatro anos 
para o Presidente Sarney. 

— Ganhamos um grande aliado — 
proclamou Fernando Henrique. 

Segundo Covas, na reunião do 
PMDB histórico serão esclarecidas 
algumas inquietações existentes no 
partido relacionadas aos trabalhos 
da Constituinte. 

0 Senador disse também haver o 
reconhecimento espiicito de que cer-

CURITIBA — O Governador de Pa
raná, Álvaro Dias. que ontem criti
cou a reunião dos "históricos" reali
zada pelo 3eu colega Moreira Franco, 
afirmou que não foi convidado "mas 
mesmo que tivesse Sido não iria '. 
Segundo ele, o PMDB "não pode ter 
comandos paralelos • uma decisão 
de um pequeno grupo náo tem avai 
para definir questões importôrtes 
como a escolha do candidato do par
tido a Prefidènda da Republica". 

— Avalio a reunião do Rio como 
um deüerviço prestado ao PMDB, 
pois uni grupo náo ?"de talar pelo 
paindo nem precipitar tie<':si>es. já 
que qualquer decisão partidária iie;-e 
ser Minada pela agremiação como 
u:n "eco e sai isoisdamente - Asai 
Álvaro Dias, Haaktaaáo qu^ HM 
preocupação, agora, é ccui â ixnsti 
rainte. E acrescentou: 

— 0 BaXHMssa de aadldatarxi 
por um grupo precipitado não I cor
reto, princlpüiitente aajsaao M •sal 
que o PMDB comente vai laaçaT seu 
eaaaaaM depois da pnaaasja 
n^vç Corirituiçãi 

fl Governador disse que o fato 
de outros pzr:.r 

ios gruir- -üiuiiue, 
-

iengá-ia 
cias a serem vjstentaaas com muita, 
nitidez pelo PMDB e socre a necessi
dade de iluminar o cenário político 
brasileiro com essa interrogação: 
que Constituição teremos?". 

i 

Já o Senador Fernando Henrique 
Cardoso aisse que a reiacáo entre o 
PMDB e o Presidente Sarney tomou 
um rumo que náo foi o da aproxima
ção com o partido. Para ele. ficou 
claro que, com a escolha do novo mi
nistro da Fazenda, o Governo tem 
uma Unha diferente da partidária. 
"Não teremos que nos responsabili
zar por eventuais desajustes e desa
certos", afirmou, acrescentando que 
o partido deve ter uma posição criti
ca e de independência. 

Na presença de Quércia, os dois 
senadores negaram que haja qual
quer movimento no partido contra a 
orientação do Deputado Ulysses Gui
marães. Também não ouviram de 
Quércia nenhuma crítica à iniciativa 
do grupo "histórico" de promover 
reuniões isoladas. 

candidatos à Presidência da Repúbli
ca prematuramente, como o PT e o 
PDT, em nada atrapalhará o PMDB. 

— As pesquisas — disse — vêm 
' demonstrando que os candidatos lan

çados até agora (referindo-se a Luiz 
Inácio Lula da Silva, do PT, e a Leo-

'• nei Brinda, do PDT; têm pouca re-
1 presentanvidade. No caso do nosso 

parndo. uma decisão precipitada sc-
menií ^r'-':ria para dividi-lu. iusto 
num momento em que Bneaaril es
tar coeso. 

Aivaro Dias informou que até on-
j 'em Í W havia sido convidado peio-

Presidente da Assembléia Nacional 
naMlUlliwle l ii>> PMLB, Deputado 
R y a m Ctniuuaei - I P . • norriao 
qUi- • . :• I;, :.:^^L: -,T. Braafllft 
com os Governadoras, ao inicio de. 
janeiro, para definir uma forma de 

. apressar a promulgação da futura 
,, CoSfOtincaa I rotnriietou: 
. — MM «do oa " — M I T * « cesse en-
I aaatn, pois a acüzaçao destruída a 
I acelerar si traoainos para a conclu

são ua Carta ooaallaiciBail é uma 
:, recr - . ' • dosai g u i a 

dos ::c"'"rii-tc-:. - - r—"~':. 

Dias: Reunião foi desserviço ao PMDB 
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