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Jornal de Brasilia 

A FALA DO PRESIDENTE 

Fala e documento desagradam cúpula do PMDB 
O documento-compromisso e o 

pronunciamento do presidente José 
Sarney desagradaram ao comando 
do PMDB. Tanto na parte 
econômica (perspectiva de mudan
ça na renegociação da dívida exter
na e de criação de Zonas de Proces
samento de Exportação), quanto na 
política (o mandato de cinco anos 
em sistema presidencialista) há 
reparos da cúpula do partido, que 
ainda tentará uma negociação para 
modificá-los. 

O deputado Ulysses Guimarães 
apresentou o documento aos três 
líderes partidários (senador Fer
nando Henrique Cardoso e de
putados Euclides Scalco e Luiz 
Henrique) ontem à tarde, quando 
ficou decidida a convocação, para a 
próxima quin ta- fe i ra , de uma 
reunião conjunta da Executiva 
Nacional com os governadores do 
PMDB. E eles fizeram um pacto de 
não comentar as propostas de Sar
ney antes de uma avaliação mais 
profunda pelo partido. Hoje, os 
quatro dirigentes do PMDB voltam 
a se reunir para discutir o assunto. 

Eles limitaram-se, ontem, a 
combater explicitamente a perspec
tiva do documento-compromisso vir 
a ser individualmente subscrito por 

parlamentares e governadores. Para 
Fernando Henrique, "isto não é 
possível e nem aceitável". Já Luiz 
Henrique entende que "descabaria 
para o fisiologismo". Mas o coman
do do PMDB pretende ganhar 
tempo, evitando polemizar pu
blicamente com Sarney, enquanto 
internamente avalia as alternativas 
para o partido. 

Negociação 
Luiz Henrique deixou claro que 

o PMDB não tem pressa em tomar 
uma posição e quer negociar alguns 
pontos do documento, como a 
duração do mandato e o sistema de 
Governo: "Numa pactuação, não 
há parte cristalizada em posições. O 
presidente José Sarney colocou a 
sua posição. Vamos ver até onde dá 
para chegar numa negociação". 

A princípio, Luiz Henrique 
negou-se a falar. Depois do pro
nunciamento de Sarney, que assis
tiu ao lado de vários parlamentares 
da esquerda do PMDB, que não 
pouparam críticas e ironias à fala 
pres idencia l , Luiz Henr ique , 
cauteloso e tenso, acabou cedendo à 
insistência dos repórteres. E de
clarou: "Eu achei importante que, 
apesar do caráter hermético do 
pronunciamento, ele está aberto ao 

diálogo. Eu entendo que o presi
dente Sarney fez uma proposta aos 
partidos; vamos, portanto, exa
miná-la. E negociá-la". 

Pelas manifestações de vários 
deputados no gabinete da liderança 
do PMDB, os setores progressis
tas do partido não apenas não gos
taram do pronunciamento de Sar
ney, como até se indignaram. Jorge 
Hage (BA) observou: '' Ele quer 
transferir a responsabilidade de 
todos os problemas para nós''. 
Abigail Feitosa (BA) acrescentava: 
4' Ele quer encp ncarar o País para as 
multinacionais". E até o deputado 
Ronaldo César Coelho (RJ), em
presário moderado, considerou in
justas críticas do Presidente do 
partido. 

Segundo Luiz Henr ique , o 
PMDB nunca negou apoio ao 

presidente José Sarney, "até na ver
dadeira batalha para dar-lhe uma 
licença para viajar ao exterior até 
fevereiro do próximo ano", A seu 
lado, o deputado Genebaluo Cor 
reia (BA) complementou: "Nossa 
solidariedade está nas pesquisas. A 
queda da populariedade de Sarney 
foi acompanhada pelo declínio 
popular do partido e do deputado 
Ulyssses Guimarães". 

Josemar Gonçalves 

Líder quer convenção extraordinária 
O senador Fernando Henrique 

Cardoso (PMDB-SP), líder do 
PMDB no Senado, afirmou ontem 
que irá defender a convocação de 
u ma convenção extraordinária 
para que o partido se defina sobre o 
apoio a intenção do presidente 
Sarney de completar cinco anos de 
mandato ocupando a chefia de Es
tado e de Governo, deixando a im
plantação efetiva do parlamen
tarismo para depois do término do 
seu período de Governo. 

No entanto, ele já adiantou que 
não irá subscrever o documento en
viado ao presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte e do PMDB, 
deputado Ulysses Guimarães. Fer
nando Henrique foi objetivo ao se 
manifestar sobre o assunto: 

"Não vou embarcar nessa". 
Nesse sentido, ele conta com o 
apoio do deputado Egidio Ferreira 
Lima (PMDB-PE). Para o par
lamentar, não há como se buscar 

posições individuais sobre o man
dato dentro do PMDB. Em sua 
opinião, a direção partidária não 
pode deixar de aproveitar esta 
oportunidade de permitir que o 
partido tome uma decisão conjunta. 

No mesmo sentido, o deputado 
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) con
siderou ser este um ótimo momento 
para reunificar o PMDB. Para ele, 
uma decisão da executiva do par
tido é suficiente num primeiro 
momento para orientar a direção 
que os peemedebistas devem seguir. 
Em seguida a convenção forma
lizaria a posição do partido. 

Por sua vez, o deputado Cid 
Carvalho (PMDB- MA) também 
defendeu a necessidade de uma 
definição da direção partidária 
sobre o apoio ao mandato de cinco 
anos para o presidente Sarney. No 
entanto, afirmou que apoia a inten
ção do Presidente, e assinará qual
quer documento nesse sentido. 

Da mesma forma se manifestou 
o deputado Israel Pinheiro Filho 
(PMDB-MG). Segundo ele, qual
quer documento que tiver a assi
natura do presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guimarães, con
seguirá o apoio de qualquer pee-
medebista. Ele também compar
tilha da interpretação do deputado 
Cid Carvalho de que a tese gra-
dualista sai fortalecida nessa ques
tão. 

Por outro lado, o deputado 
Saulo Queiroz (PFL-MS), disse es
perar que a executiva do PFL —• 
reunida hoje — se manifeste sobre o 
assunto. No entanto, adiantou que 
nunca houve por parte de seu par
tido qualquer dificuldade para a 
defesa dos cinco anos para o 
presidente Sarney. Ele se mostrou 
convicto de que em nenhum mo
mento a tese da mudança do sis
tema de governo sairá enfraquecida 
durante o debate sobre o mandato 
do Presidente. A cúpula do PFL acompanhou com preocupação a fala, pela TV 

PFL só apoia 
após avaliar 
o documento 
O apoio do Partido da Frente 

Liberal ao Governo vai depender da 
avaliação que o partido fará do 
documento entregue ontem pelo 
presidente José Sarney ao senador 
Marco Maciel, presidente do PFL. 
Maciel manifestou-se contrário ao 
projeto de Sarney de buscar apoio 
individual dos parlamentares. Ele 
afirmou que os partidos «são im
prescindíveis na sociedade de
mocrática e, como tal, o ideal seria 
que esse apoio viesse através dos 
partidos». Disse ainda o presidente 
do PFL que seu partido se mantém 
«unido nas grandes questões e tem 
uma invejável unidade de conduta». 

A primeira leitura do documento. 
elaborado por Sarney foi feita em 
conjunto, no gabinete presidencial. 
Na saída, o senador recusou-se a 
emitir qualquer opinião sobre o tex
to. Ele afirmou apenas que o PFL se 
reserva, a partir de agora, «o 
direito de examinar o documento e 
adotar as medidas que mais con-
vierem ao partido». 

Pacto 

Indagado sobre a possibilidade 
de uma nova aliança com o PMDB, 
Marco Maciel foi enfát ico: 
«Não se cogita de restaurar a Alian
ça Democrática». Esclareceu, en
tretanto, que um pacto com o 
Governo «é possível». Um pacto que 
os partidos fariam de apoio ao 
Governo, mas nunca pensando, e 
nem se cogita disso, em restaurar a 
Aliança Democrática. 

Sobre o documento em si, Marco 
Maciel disse que ele atualiza alguns 
pontos do «Compromisso com a 
Nação», firmado há três anos. Ao 
repetir afirmação feita por Ulysses 
Guimarães, o presidente do PFL 
afirmou que o manifesto de Sarney 
traz «alguns compromissos da 
Aliança resgatados, embora sejam 
documentos distintos». / 


