
PCdo 
O líder do PC do B na Câmara, 

Haroldo Lima, defendeu, ontem, 
uma mobilização das forças demo
cráticas do País para levar o presi
dente Sarney, "em nome do bom-
.senso" a renunciar à Presidência 
da República, como forma de evitar 
o agravamento da crise brasileira. 
O líder comunista acrescentou que 
pretende obter hoje uma audiência 
com o Presidente em exercício, 
Ulysses Guimarães — que voltará 
a assumir a Presidência, com a via
gem de Sarney ao Uruguai — para 
exortá-lo a se integrar ao movi
mento pela renúncia do chefe do 
Governo. 

Haroldo Lima disse temer que, 
se a ideia da renúncia não for en
campada pelas forças democráti
cas, ela venha a ser explorada por 
grupos de direita, "com propósitos 
golpistas". Segundo p parlamentar 
baiano, o PC do B "não apoiará 
qualquer tentativa golpista", mas 
entende que qualquer saída para a 
crise, "para ser eficaz, passa ini
cialmente pelo afastamento do pre-

\ sidente Sarney do governo". 
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Para o deputado comunista, o 
quadro institucional é aínda mais 
grave "porque a Constituição, pro
mulgada 20 dias atrás, "já revela 
sua caduquice" e incapacidade de 
resolver os problemas do País. Por 
isso, considera que a preocupação 
das lideranças políticas, a curto 
prazo, deve ser b afastamento de 
Sarney e, a médio prazo, a revisão 
da nova Constituição. 

Ainda na opinião de Haroldo 
Lima, o pacto social que está sendo 
articulado não tem condições de 
viabilizar-se "porque está sendo 
conduzido pelos empresários e pe
las forças mais reacionárias do sin
dicalismo brasileiro". Ele também 
r~~ . a ideia de adoção de um 
' parlamentarismo de emergên
cia", como sugeriu o ex-ministro 
Delfim Netto, considerando que is
so equivaleria a "repetir o erro do 
experimentalismo de 1961". 

O vice-presidente do PTB, Af-
fonso Camargo, que ontem chegou 
de Curitiba apenas para assinar 
papéis, decidiu permanecer em 
Brasília até amanhã, preocupado 

com os desdobramentos da crise. 
Ele pretende manter contatos com 
líderes partidários e com represen
tantes do Governo para informar-
se melhor sobre a situação e 
posicionar-se diante das propostas 
que estão sendo discutidas nos últi
mos dias. 

O s e n a d o r p a r a n a e n s e 
mostrou-se cauteloso em relação à 
ideia de renúncia de Sarney, afir
mando que uma questão prelimi
nar seria definir se o presidente 
eleito para sucedê-lo o seria apenas 
para cumprir um mandato-
tampão, pelo tempo que resta do 
período de Sarney (16 meses) ou se 
a eleição poderia ser feita 
somando-se a complementação do 
atual com o futuro mandato presi
dencial, que daria mais de seis 
anos. 

Observa ainda Affonso Camar
go que, se a decisão fosse por um 
mandato-tampão, teria de haver 
muita preocupação dos partidos po
líticos com a indicação de candida
tos capazes de, realmente, gover
nar o País. . i 


