
Ulysses e Sarney fazem as pazes 
'Sobreviventes7 

lembram passado 
e discutem crise 

B RASÍLIA — Depois de 18 me
ses em que se encontraram em 

apenas três ocasiões e mal trocaram 
cumprimentos formais — na posse do 
presidente Fernando Collor; no início 
desse ano, num casual e frio encontro 
durante um vôo; e, neste mês, na ses
são solene do Congresso em homena
gem ao ex-presidente Tancredo Neves 
—, os dois principais figurões da ex
tinta Nova República, o deputado 
Ulysses Guimarães (PMDB-SP) e o 
ex-presidente e senador José Sarney 
(PMDB-AP), deram, enfim, os pri
meiros passos para uma reaproxima-
çào. O encontro, ameno e recheado de 
tiradas saudosistas, aconteceu na casa 
de um dos mais ferrenhos adversários 
de ambos nos tempos do poder, o 
deputado Amaral Neto (PDS-RJ). 

Na noite de quarta-feira, Amaral 
reuniu o Grupo dos Sobreviventes, co
mo apelidou um grupo de deputados e 
senadores da atual legislatura que co
mo ele detinham um mandato em 
1963. Entre porções de queijos e frios, 
goles de uísque escocês e vinho ale
mão, o grupo saboreou um prato de 
massa e um bacalhau com velhos — 
relembrar os tempos do ex-presidente 
Jânio Quadros e da acirrada disputa 
entre a UDN do anfitrião e de Sarney 
e o PSD de Ulysses e do senador 
Nelson Carneiro (PMDB-RJ) — e no
vos ingredientes — discutir a crise 
atual do país e apostar no fracasso do 
Emendão proposto pelo presidente 
Collor. 

Sentado em uma das mesinhas es-
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Sarney e Ulysses: frieza na sessão por Tancre* 

palhadas pelo ambiente, Sarney con
versava com o senador Humberto Lu
cena (PMDB-PB), o deputado João 
Alves (PFL-BA) e os ministros do 
Tribunal de Contas da União, Lucia
no Brandão e Paulo Afonso Martins, 
ex-funcionários do Congresso, quan
do Ulysses se aproximou. Sem muitos 
rodeios, o deputado comentou a gra
vidade do momento, usando como 
mote os incidentes no leilão suspenso 
da Usiminas. "Olha, Sarney, estou 
achando esse episódio muito grave. É 
tão grave quanto aquele incidente 
com você no Rio, quando a Brizolân-
dia apedrejou seu ônibus", disse Ulys
ses. "É. eu também acho que é muito 
grave", concordou o ex-presidente. 

Quebrado o gelo, os dois conver
saram sobre o passado e o momento 
atual do país. "Eu não me nego a 
ajudar o país, mas é necessário que o 
presidente diga o que está pensando, o 

que quer", disse Sarney, reforçando 
seu posicionamento de que deve | 
acompanhar o quadro nacional mais à 
distância. "Pois é. Esse é o problema: 
como ajudar. Com esse Emendão aí, 
não tem jeito", devolveu Ulysses, dan
do o primeiro sinal de que, recebida 
pelo Congresso a primeira versão da 
proposta do governo de mudança da 
Constituição, já não lhe entusiasma o 
papel de Senhor Emendão proposto • 
em conversa com Collor há oito dias. 

"Assistimos à histórica reconcilia
ção entre Ulysses e Sarney", disse o 
senador Ney Maranhão (PRN-PE), 
resumindo o pensamento dos que par
ticiparam do jantar dos Sobreviventes, 
um grupo composto, ainda, pelos se
nadores Mário Covas (PSDB-SP), Jo
sé Richa (PSDB-PR), Wilson Martins 
(PMDB-MS), Chagas Rodrigues 
(PSDB-PI) e João Calmon (PMDB-
ES). 


