
"A paciência do presi
dente já chegou ao máxi
mo." A constatação, trans
mitida ontem por um as
sessor do Palácio do Pla
nalto, serviu para justifi
car a primeira movimenta
ção política do presidente 
depois do atribulado início 
da reforma ministerial. 

Sarney convocou para 
um almoço o presidente do 
PMDB, deputado Ulysses 
Guimarães, e o principal 
dirigente do PFL, ministro 
Aureliano Chaves. O reca
do aos dois foi claro: Sar
ney deseja uma definição 
urgente da duração de seu 
mandato, discussão que já 
domina o cotidiano do. Con
gresso Nacional. 

Segundo o assessor do 
Planalto, o presidente con
sidera a indefinição sobre 
quanto tempo permanece
rá no Palácio como o "prin
cipal fator de instabilidade 
política interna". O pedido 
de Sarney repete outros fei
tos anteriormente, mas as-

sume características mais 
veementes devido aos in
terlocutores de ontem se
rem os principais líderes 
da Aliança Democrática. 

Um assessor muito pró
ximo ao presidente Sarney, 
ao comentar, ontem, a 
disputa do PMDB em torno 
da reforma ministerial e a 
lentidão do trabalho de ela
boração da nova Constitui 

encontraram-no deprimido 
e pouco propenso a indicar 
seus próximos passos. O al
moço de ontem marcou no
va e definitiva investida 
presidencial em direção 
aos partidos que o susten
tam. 

A conversa com Ulysses 
e Aureliano, aliás, partiu 
de uma sugestão do líder do 
PMDB na Câmara, Luiz 

ção, disse que "o SàrneyfiJ Henrique, que M a Sarney 
muito paciente, tem gra&» ontem para discaíir a ques-
de boa vontade. Mas ujísltão do mandato durante 
dià ele explode e deixa dpn uma café-da-rm,;M 
ser bonzinho. E não há co—| No final da tarde, o presi-
mo prever em que momenj> dente do PMDB ««firmou 
to isso acontece". que Sarney quer ama defi-

0'apelo de Sarney a Ulysspnição "com a brevidade 
ses e Aureliano foi íeitQÇpossível", mas evitou falar 
apenas dois dias após o pró«ZJem sinais de impaciência 
prio presidente ter-se quei^do presidente quanto ao 
xadoaolíderdoPFLnoSeOmandato. "O presidente 
nado, Carlos Chiarélli, dej>tem colocado a eonveniên-
ser vítima de uma campa-^Scia de se definir a dura-
nha contra seu governo,—#ão", avaliou Ulysses. Ao 
sem especificar a origem*—comentar as íaíormações 
desses ataques. Parlamenwde que, durante o almoço, 
tares que estiveram; com 
Sarney nos últimos dias 

foi levantada a possibilida
de de a Constituinte deter
minar um mandato fixo, 
válido tanto para Sarney 
quanto para os futuros pre
sidentes, Ulysses deu seu 
aval: "Acho que se de
ve uniformizar a dura
ção". 

No mesmo dia em que 
Sarney reafirmou a urgên
cia de saber quanto tempo 
ainda governará, o PMDB 
preparava-se para intensi
ficar as gestões no sentido 
de fornecer uma respos
ta. 

Os deputados federais do 
partido devera© aprovar 
hoje moção endereçada à 
Comissão Executiva com a 
proposta de convocar a ins
tância de deliberação do 
partido: a Contreação Na
cional. Os senadores do 
PMDB analisarão idêntica 
proposta amanhã. 

A Executiva, por sua vez, 
tem reunião prevista para : 

terça-feira e deverá mar
car a data para a conven
ção, caso decida convocá-
la. 

Já existem pelo menos 
duas idéias: o deputado Mi
ro Teixeira (RJ) quer a 
convenção nos dias 6 e 7 de 
junho, enquanto o senador 
José Fogaça fala num pra
zo mínimo de quarenta dias . 
a partir da decisão da Exe-
cutiva. 

O senador Fogaça será o 
responsável pela primeira 
manifestação oficial da 
Constituinte em relação ao 
mandato. Na próxima 
segunda-feira, ele apresen
ta as conclusões da Subco
missão do Poder Executi
vo, da qual é relator. Sem 
adiantar a duração que in
dicará, Fogaça salienta 
que a predominância atual 
no Congresso aponta qua
tro anos, com eleições, por
tanto, em novembro de 
1988. Um político bastante > 
ligado a Ulysses Guima
rães confirmava ontem ai 
forte tendência neste senti/ -
do entre os congressistas. /1 
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