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FALA DO PRESIDENTE 

Centro Democrático cobra ministério de Sarney 
PTBePLnão 
aceitam pacto 
com o governo 

Três dos possíveis aliados que o 
Governo busca para a formação de 
seu bloco de apoio suprapartidário 
já estão discutindo a questão e se 
posicionando. O PTB por uma 
maioria de onze votos contra oito, 
de sua bancada, garante que não 
aceita o pacto e nem participa do 
Governo. Mas, admitem os pe-
tebistas, a bancada pode rachar. O 
líder Gastone Righi (SP), um dos 
oito que aceita conversar sobre o 
pacto, diz: "Conversar, nós con
versamos. Só não sei se adianta. O 
PMDB e o Ulysses vão controlar o 
Governo, não tenho dúvidas". 

Guilherme Afif Domingos (SP) 
é incisivo sobre a posição do seu 
PL: "Nosso pacto é com o eleitor. 
No que depender de mim isto, a 
princípio, não tem nenhum sen
tido". Afif é candidato a prefeito de 
São Paulo, como Álvaro Valle é 
candidato à prefeitura do Rio. E 
ambos não estão dispostos a deixar 
a cômoda situação de oposição ao 
Governo, salvo se fosse oferecido ao 
partido posições fortes no Governo, 
uma perspectiva difícil para uma 
bancada que tem apenas seis votos. 

No P D S , os líderes no Senado, 
Ja rbas Passarinho (PA) e Câmara, 
Amaral Netto (RJ) têm a mesma 
posição: "Antes , precisamos saber 
o que propõe o Governo". Isto quer 
dizer que o partido, pelo menos 
uma parte dele, aceita conversar. 
.Existem, é certo, algumas pré-
condições. O deputado Bonifácio 
Andr ada (MG) parlamentarista, 
fala sobre elas: 

"A maioria da bancada é par
lamentarista. Então, se em seu 
pacto o Governo vier com uma 
posição fechada sobre o presiden
cialismo j á fica difícil. 

O senador Virgílio Távora (CE) 
adianta: "No momento em que for
mos contactados pelo Governo 
reuniremos a executiva para de
cidir o que fazer". O senador, no 
entanto, antecipa: "Uma parte 
considerável da bancada é contrária 
ao pacto". 

Expedito Filho anunciou que o seu grupo já aderiu à proposta de pacto político de S 

Empresários querem regras definidas 
O grupo de empresários re -

cebido ontem pelo presidente José 
Sarney foi unânime em afirmar que 
o Presidente precisa de mais liber
dade e apoio político para gover
nar. "Coincidentemente é o que nós 
empresários também desej amos 
pa ra podermos t r a b a l h a r . Há 
muita regulamentação. Precisamos 
de regras definidas", argumenta 
Mário Amato, presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do Es
tado de São Paulo). Segundo ele, o 
encontro foi amistoso onde foi 
hipotecado total apoio dos em -
presários ao Presidente. "Ele disse 
que contava com o apoio da ini
ciativa privada, que continuás
semos a trabalhar, que o Brasil é 
viável e mais importante que todos 
nós' ' , enfatizou Amato. 

Os empresár ios não es tão 
preocupados com a área econô -
mica. Segundo eles a economia es

tá sendo conduzida de maneira 
correta. De acordo com Abílio 
Diniz, do grupo Pão de Açúcar, os 
empresários estão preocupados 
com a Constituição. Na sua opinião 
ela é muita extensa e não vai resol
ver os problemas da população. 
E s t ã o p a s s a n d o uma imagem 
errada da Constituição e isso 
poderá frustrar a sociedade", as
sinalou. 

Por sua vez, Antônio Ermírio de 
Moraes, do grupo Votorantim, 
presidencialista, diz que a adoção 
do parlamentarismo no Brasil sig
nifica "férias definitivas para a 
democracia e a maneira mais fácil 
de voltarmos ao regime autori
tário". Otimista, ele acha que toda 
a crise atual é passageira e faz par
te do processo de transição polí
tica. 

O presidente da Fiesp descartou 
após o encontro com o presidente 
S a r n e y , qua lquer s in toma de 

recessão na economia. Na sua 
opinião "começamos a ter uma 
aragem de desenvolvimento". 

Sobre preços, Mário Amato, 
disse que nenhum empresário pode 
vender um produto abaixo do cus
to. Mas reconhece também que os 
preços não podem disparar, fazen
do com que a inflação fique fora de 
controle, "o que também é prejuízo 
para o trabalho e para o empre
sário". 

Para o presidente da Fiesp não 
há risco de que outras empresas 
sigam o exemplo da Autolatina que 
fez locaute em função do percen
tual de aumento dado pelo Gover
no para o setor. "A empresa co
meteu um ato de desespero numa 
situação difícil e não é esse o in
tuito do empresário que quer o 
desenvolv imento da Nação , 
através da geração de empregos e 
riqueza", explica Amato. 

O centro democrático espera ser 
ouvido e participar do novo minis
tério que está sendo composto pelo 
presidente José Sarney. Essa po
sição foi reiterada ontem por dois 
dos principais lideres do grupo 
moderado do PMDB, deputados 
Expedito Machado (CE) e Basílio 
Villani (PR), que se reuniram com 
outros 15 integrantes do centro e já 
anunciaram a adesão à proposta 
de pacto político feita pelo pre
sidente Sarney. 

Junto com a tese de que o 
presidente Sarney deve aproveitar a 
oportunidade para fazer um «en
xugamento» da máquina adminis
trativa, unificando ministérios que 
têm funções sobrepostas, o Centro 
Democrático anunciou que tem 
«104 nomes de pessoas capazes>* 
para colocar à disposição do 
Presidente na sua nova composição 
ministerial. 

Para o deputado Basílio Villani, 
um dos principais articuladores das 
emendas de interesse do Palácio do 
Planalto que foram apresentadas no 
plenário da Comissão de Siste-
matização da Assembléia Nacional 
Constituinte, a indicação de um 
ministro do Centro Democrático 
representaria um fortalecimento do 
grupo que, segundo ele, já está per
to de conseguir a hegemonia dentro 
do PMDB. Para Villani, o único 
nome descartado pelo grupo para 
ocupar um cargo de ministro é o do 
deputado Expedito Machado. 

Já o deputado Expedito Ma
chado, que citou apenas dois nomes 
como «ministeriáveis» — os de
putados Marcos Lima, de Minas 
Gerais, e Max Rosenmann, do 
Paraná — com a ressalva de que 
haveria vários outros nomes a 
serem lembrados, recordou que ele 
próprio já ocupou a pasta da 
Viação e Obras durante o governo 
do presidente João Goulart. 

Sem projeção 

«O Presidente certamente vai 
redesenhar seu quadro de asses
sores diretos com base no apoio 
que receber. E, entre eles, obe
decerá o critério de liderança que 
esses nomes exercerem dentro da 
Assembléia Nacional Constituinte, 

privilegiando, no nosso entender, 
as bancadas de todas as regiões. 
Por isso é difícil arriscar ainda 
qualquer projeção, analisou Basílio 
Villani. 

O Centro Democrático foi o 
primeiro a conhecer o teor do 
documento entregue ontem pelo 
presidente José Sarney aos presi
dentes de partidos. O grupo já 
anunciou sua adesão, antes do 
pronunciamento formal da di
reção peemedebisla. 

O documento, para o qual o 
presidente Sarney espera receber a 
assinatura de todos os parlamen
tares que pretendem apoiar daqui 
por diante o seu Governo, foi 
apresentado ao líder do Centro 
Democrát ico, depu tado Expe
dito Machado, na noite de terça-
feira, com a recomendação de que 
seus pontos principais fossem 
transmitidos e discutidos pelos in
tegrantes do grupo. 

Pontos principais 

Já na manhã de ontem, Expedito 
Machado reuniu o conselho consul
tivo do Centro Democrático, com
posto, segundo ele, por um par
lamentar de cada estado, e enu
merou os pontos principais do 
novo pacto político proposto pelo 
presidente Sarney. O Centro De
mocrático ateve-se à apreciação das 
propostas políticas e, dentro delas, 
os dois pontos principais: o man
dato de cinco anos para o presiden
te Sarney e a exigência de que eles 
sejam cumpridos integralmente 
dentro de «práticas presidencialis
tas». O Presidente, segundo Ex
pedito Machado, abriu mão da sua 
posição até agora irredutível de 
defender o sistema presidencialista 
de Governo, mesmo depois do tér
mino do seu mandato. 

A decisão do Centro Demo
crático de apoiar o documento 
elaborado pelo presidente José Sar
ney foi tomada antes mesmo que a 
executiva nacional do PMDB dis
cutisse e se pronunciasse sobre o as
sunto. Caso o documento venha a 
ser rejeitado pela cúpula partidária 
o grupo vai voltar a se reunir para 
decidir os rumos a tomar. 


