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Política 

Sarney vai discutir 
substitutivo e Aliança 
com Ulysses e Maciel 

BRASÍLIA — O presidente José Sarney terá neste fim de 
semana uma reunião com os presidentes do PMDB e do PFL, 
Ulysses Guimarães e Marco Maciel, para discutir o novo substitu
tivo da Constituinte e análise da situação da Aliança Democráti
ca. Sarney poderá receber também o relator da Constituinte, 
deputado Bernardo Cabral, segundo o chefe do Gabinete Civil, 
ministro Ronaldo Costa Couto. 

Ao desembarcar na Base Aérea de Brasília, procedente do 
México, a primeira pergunta do presidente Sarney a Costa Couto 
foi em relação ao andamento da Constituinte e já ontem ele 
retomou as articulações junto às lideranças da Aliança Democrá
tica e teve rápido encontro com o líder do governo, deputado 
Carlos SanfAnna. Um integrante do governo disse ser provável 
que este final de semana sejam chamados ao Palácio da Alvorada 
todos os líderes do PMDB e do PFL. 

Costa Couto disse que o governo continua confiante em ver 
aprovado na Constituinte o mandato de cinco anos e o sistema 
"presidencialista mitigado", como vem propondo o presidente 
José Sarney, e que seria "hipocrisia" negar que há negociações na 
defesa dos interesses do Palácio do Planalto. "O governo é parte 
interessada nisso e existe um entrosamento dos governos esta
duais com o federal. Além do mais, é óbvio que há interesse 
econômicos e financeiros dos estados relacionados com a Consti
tuinte", disse. 

Sarney cancelou todos os compromissos de sua agenda entre 
llhlSmin e as 17hl5min de segunda-feira. Nesse intervalo, ele vai 
segundo Costa Couto, ler e avaliar o projeto de Constituição que 
Bernardo Cabral conclui no fim de semana. De manhã, antes das 
11 horas, o presidente despacha com os ministros do SNI. do 
Gabinete Militar e do Gabinete Civil. E recebe o deputado Carlos, 
SanfAnna e o presidente do P R , senador Marco Maciel, em 
audiências separadas. 


