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Para Ibsen, PMDB 
ainda apoia Sarney 

farto Alegre - Líder do PMDB 
na Câmara dos Deputados, Ibsen 
Pinheiro (RS), disse ontem, em Por
to Alegre, que o seu partido conti
nuará dando respaldo ao Governo 
Sarney em todas as questões neces
sárias para a manutenção do regi
me democrático. Ele observou que, 
com o fim do processo constituinte 
e a promulgação da nova Carta, o 
PMDB ficará "mais livre" para se 
posicionar sobre as medidas admi
nistrativas do Governo, podendo 
apoia las ou nào. No entanto, fri
sou que o partido tem plena cons
ciência da sua "responsabilidade 
institucional com o regime". Des
tacou que "o Governo Sarney deve 
concluir seu mandato em ordem. 
Neste sentido, o PMDB tem uma 
t a r e f a q u e n à o p o d e s e r 
negligenciada". 

Em entrevista à imprensa, o lí
der peemedebista comentou que o 
seu partido "não pode se permitir 
fazer oposição pela oposição". Esta 
postura, disse, pode ser adotada 
sem maiores consequências para o 
jogo democrático pelos partidos pe
quenos. No caso do partido majori
tário, ressalvou, é preciso, no atual 
momento, buscar um "relaciona
mento alto" com o Governo, em 
que não haja, previamente, medi
das administrativas "que não pos
sam ser adotadas ou rejeitadas". 

Para o deputado Ibsen Pinhei
ro, o processo de "transição institu
cional" estará concluído com a pro
mulgação da nova Constituição. 
"A transição política, no entanto, 
que e mais fluída, só se completará 
com a posse do futuro Presidente 
da República, eleito diretaniente", 
advertiu. 

Por outro lado, o líder previu 
que o seu partido irá se aglutinar a 
partir de agora em função da suces
são presidencial. Observou que, ao 
l o n g o d a C o n s t i t u i n t e , 
evidenciaram-se as divergências 
dos diversos segmentos do partido, 
devido a questões específicas que 
estavam em debate. No caso da su-
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Ibsen disse que o PMDB tem compromissos com instituições 

cessão presidencial, todavia, afir
ma Ibsen Pinheiro, é natural uma 
convergência em torno da candida
tura escolhida. 

Para o parlamentar gaúcho, o 
"candidato na tura l" do PMDB é o 
deputado Ulysses Guimarães . 
"Não há ninguém com tantos ser
viços prestados à Nação", afirmou, 
acrescentando que "nenhum outro 

candidato terá condições de "aglu
tinar tantas forças para sustentar 
a ordem democrática e embasar, ao 
mesmo tempo, uma hegemonia 
transformadora da sociedade". Se
gundo Ibsen, a idade não será pro
blema para Ulysses, "um homem 
saudável que demonstrou uma re
s is tência física invejável na 
Constituinte". 


