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Depois de reunir econo
mistas das mais diferentes 
tendências na Granja do 
Torto e definir, para a pró
xima semana, um novo en
contro — dessa vez com ex
pressivas lideranças do 
empresariado —, o presi
dente José Sarney vai ago
ra convocar a classe políti
ca. \ 

Impaciente com a demo
ra do presidente do PMDB 
e da Câmara, Ulysses Gui
marães, Sarney vai patro
cinar, ele mesmo, o seu 
"pacto político", que pas
sou a chamar, ontem, de 
"pacto nacional". A pressa 
do presidente ê de acertar, 
com urgência, um crono
grama consensual das re
formas legais sem tropeçar 
em surpresas que acabem 
por retardar a implantação 
da Nova República. 

Na reunião que manteve 
ontem com os líderes no 
Congresso do PMDB e da 
Frente Liberal, Sarney 
anunciou que promoverá, 
dentro dos próximos dias, 
um "seminário" com todas 
as lideranças politicas na 
Granja do Torto. 

Enfático, o presidente 
orientou seus lideres para 
combater o "alarmismo" 
criado em torno da refor
ma agrária proposta pelo 

governo. Sarney acha que 
está havendo uma desfigu
ração do sentido da refor
ma. "Estão-se criando ten
sões artificiais", acusou o 
líder pemedebista, deputa
do Pimenta da Veiga. 

Essas tensões, explicou o 
deputado, vêm de dois la
dos*. "Das invasões organi
zadas, que o governo não 
tolerará de forma alguma, 
e da falsa ideia de que se 
planeja desapropriar ter
ras indiscriminadamente". 
Sarney deixou claro que 
não vai abrir mão da apli
cação do Estatuto da Ter
ra, já considerado "ponto 
de honra pelo governo". 

O presidente reafirmou 
também que remeterá ao 
Congresso, ainda neste 
mês, o ato de convocação 
da Constituinte. "Será uma 
mensagem enxuta que de
legará à Assembleia Nacio
nal Constituinte todos os 
poderes", informou o líder 
do PFL, deputado José 
Lourenço. 

Diante da resposta defi
nitiva do Tribunal Superior 
Eleitoral de que os atuais 
prefeitos, nomeados ou 
não, estão impedidos de 
disputar a sua sucessão, o 
senador Fernando Henri
que Cardoso anunciou que 
é candidato à Prefeitura de 
São Paulo. 
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