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Lu/z Henrique (E), ex-ministro de Sarney, e o senador Luís Viana, não querem viajar com o presidente da República na 2a feira 

Parlamentares já recusam 
"mordomias" do Planalto 

Dois congressistas convidados 
pelo presidente José Sarney, para 
acompanhá-lo na visita que o chefe 
do Governo fará a Buenos Aires en
tre os próximos dias 28 e 30, recu
saram o convite presidencial, ale
gando outros compromissos nesse 
período. Foram eles, o presidente 
da Comissão de Relações Exterio
res do Senado, senador Luís Viana 
Filho (PMDB/BA), e o ex-ministro 
da Ciência e Tecnologia, deputado 
Luiz Henrique, do PMDB de Santa 
Catarina. 

Além disso, o presidente da Câ
mara e do PMDB, deputado Ulys
ses Guimarães, chegou a manifes
tar a auxiliares do presidente da 
República a disposição de não assu
mir a chefia do Governo, durante a 
viagem de Sarney à Argentina. 

Ulysses teve de ser demovido 
desse propósito, para não agravar 
a situação em que se encontra o 
presidente Sarney, de profundo 
desgaste entre os peemedebistas, 
no Congresso Nacional, e junto aos 
governos estaduais. Alegou-se, a 
propósito, o agravamento do estado 
de saúde da mãe do presidente, do
na Kiola, que, depois de operada no 
Hospital das Clínicas, em São Pau
lo, precisou ser internada no Incor 
daquela cidade, às pressas. 

Um assessor de Ulysses confir
mou que o presidnete da Câmara 
concordou em assumir a Presidên
cia da República, durante os três 
dias da viagem de Sarney ao exte
rior. Por sinal, admitia-se a hipóte
se de que o chefe do Governo cance
laria sua viagem à Argentina, a 
fim de permanecer ao lado de sua 

»mãe, em São Paulo. 

Esgotamento 
Mas, à margem do problema de 

última hora, com dona Kiola, os 
amigos do Presidente, detentores 
de mandato parlamentar, diziam 
que Sarney, independentemente 
desse fato, está à beira de um co
lapso nervoso. / 

Nos últimos dias, em razão dos 
ataques que lhe fizeram os gover
nadores do PMDB, descontentes 
com a disposição do presidente de 
cobrar-lhes as dívidas de seus res
pectivos Estados, Sarney vem dan
do sinais de esgotamento. Tal qua
dro se acentuou em face de mani
festações de prefeitos recém-
eleitos, como o de Recife, deputado 
Joaquim Francisco (PFL/PE), que 
criticou severamente o chefe do Go
verno. Todos são unânimes em con
denar a política econômica e social 
do presidente da República, cuja 
popularidade, hoje, é a mais baixa 
que um governante já teve no País 
nos últimos 25 anos. 

Paralelamente ao desgaste po
lítico do presidente, que muitos 
congressistas dizem estar contri
buindo para criar no Brasil um vá
cuo perigoso de poder, anunciou-se 
ontem no Congresso — o anúncio 
foi feito pelo deputado Inocêncio de 
Oliveira (PFL/PE), um dos candi
datos à liderança pefelista na Câ
mara — a apresentação de projeto 
de lei, regulando a campanha elei
toral para a Presidência da Repú
blica, através dos meios de comuni
cação de massa. 

Emergência 
Até o momento, esse pleito di

reto — que não se realiza no País 
desde 1961 — não dispõe de normas 
reguladoras da propaganda dos 

candidatos, através das rádios e 
emissoras de televisão. A iniciati
va de Inocêncio, diante das infor
mações sobre o quadro psicológico 
de Sarney, foi interpretada como 
providência destinada a preparar o 
mundo político e a própria Nação, 
para qualquer emergência institu
cional. No meio da semana, diver
sos governadores do PMDB, revol
tados com o Governo, chegaram a 
pregar a renúncia de Sarney ou a 
antecipação da posse de seu suces
sor a ser eleito no próximo ano. 

Pela proposta de Inocêncio, no 
primeiro turno da eleição presiden
cial o tempo dos candidatos será 
distribuído proporcionalmente à 
representação de seus respectivos 
partidos ou alianças partidárias, 
no Congresso. No segundo turno, a 
divisão de tempo nos meios de co
municação de massa respeitará 
praticamente as mesmas regras, 
deixando pouco espaço nas televi
sões e rádios para os candidatos de 
pequenos partidos, como Leonel 
Brizola (PDT) e Lula (PT). 

Em caso de antecipação do tér
mino do mandato de Sarney, assu
me seu cargo quem estiver na pre
sidência da Câmara dos Deputa
dos. Até o dia 31 de janeiro de 89, 
estará neste posto o deputado Ulys
ses Guimarães. Do dia I o de feve
reiro em diante, o futuro presiden
te da Câmara deverá ser o deputa
do Paes de Andrade (PMDB/CE), 
que é o mais cotado da eleição para 
substituir Ulysses, vindo em segui
da, como prováveis substitutos do 
atual presidente, os deputados Ber
nardo Cabral (PMDB/AM) e Paulo 
Mincarone (PMDB/RS). (Rubem de 
Azevedo Lima). 

Só viagem pode 
isentar Ulysses 

Se o presidente da Câmara, 
Ulysses Guimarães, não quiser as
sumir a Presidência da República 
na viagem do presidente Sarney a 
Buenos Aires, de 28 a 30 deste 
mês, terá de, no mínimo, se ausen
tar de Brasília durante este perío
do. Na opinião do jurista e deputa
do Nelson Jobim, do PMDB, se 
Ulysses de fato quiser declarar-se 
impedido terá de arranjar uma boa 
desculpa, como uma viagem, já que 
pelo artigo 80 da Constituição,na 
falta de um vice-presidente, ele é o 
primeiro na linha direta de suces
são eventual do Presidente. 

Caso Ulysses se decida por esta 
solução, o presidente do Senado, 
Humberto Lucena, deve ser auto
maticamente chamado para assu
mir a Presidência. Segundo Jobim, 
a substituição eventual só pode ser 
feita respeitando os preceitos cons-
titucionais, que coloca os substitu
tos do Presidente na seguinte or
dem: vice-presidente, presidente 
da Câmara, presidente do Senado e 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

Embora tenha se recusado a 
emitir qualquer opinião formal so
bre o assunto, o procurador-geral 
da República, José Paulo Sepúlve-
da Pertence, disse que a princípio 
Ulysses pode perfeitamente recu 
sar a Presidência interina, já que 
não existe dispositivo legal que 

brigue a assumir. 
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