
Paraná q: 
Curitiba — O senador Jo

sé Richa, ex-gov-ernadordo 
Paraná, voJíou a pregar, 
ontem, a necessidade de 
Ulynses Guimarães se li
cenciar da presidência do 
FíVEDíí como (erma de apa-
rjsjuar internamente o par
tido e liberar os constituin
tes das quesiõe-s de política 
conjuntural. Na mesma en
trevista eoletiva, convoca
da poio próprio Hiena, o e:-:-
gnvc-marlor negou que este
ja cem isso articulando um 
ir.nce tíe ^ua candidatura à 
.sucessão de t)osé Sarney:' 
"Meu candidato a Presi
dência da República é o 
íiouíor Uiysses Guima
rães", disse. 

José Rícbo nào faz segre
do de CjUa trfcballia pela in
dicação do t.~mbém sena
dor paranaense Afíonso 
Camargo, aluai terceiro 
vice-precldsr.U: do partido. 
para a -primeira vice-

ier presidir 
presidência. Coin isso. Af
íonso assLimlria n posto de 
Uiysses na sua licença e na 
vacanciu das duas primei
ras vlce-presidêneias. que 
até o dia íâ tíe março per
tencem 30S governadores 
eleitos Pedro Slrnon e ;vii-
guel Arraes. "'O Afíonso 
tem vocação para "o Iraba-
HJO partidário e e a substi
tuição lógica a altura tio 
cargo", prega Richa. 

REUKIAO 
O ex-govemador defende 

sua posição como antiga: 
"iía mc-p-es eu dis:;e 20 dou
tor Uiysses Que seria mulio 
dificil cie acumular todas 
as funções Q'Jfc pretendia". 
Segundo ele. Uiysses ieria 
respondido na ocasião que 
"essa e uma questão para 
ser examinada depois da 
e l e i t o da mesa da Câma
ra". Assim. Uiysses c Ri
cha devem se reunir nesta 

o PMDB 
terça-feir^, em Brasília, 
para uma conversa onde o 
assunto presidência do 
PMDB será novamente co- i 
locado na mesa. • 

"As taieías partidárias 
tomam muito tempo, e 
Uiysses nãoeotã podendo 
dedlcar-l.oes toda a atenção 
devida", di?. Richa. Ainda, 
secundo ele. "a falta de al
guém na condução à-\s eoí-
sss partidárias é o,ue es l i 
gerando essa aparente tur
bulência no PMDB". O ex- 1 
governador defende a reor
ganização urgente do parti
do, para liberar os consti
tuintes das questões gerais 
de politica, que ocupam 
multo tempo. "Enquanto 
os constituintes deveriam 
estar pensando apenas na I 
nova Carta eles estáo sendo 1 
obrigados a rnsnsar tam
bém na COÍJJuntura. Isso 
Ueveri;] ser tarefa do parti- ; 
do". cizRlctt.i. ' 


