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BRASÍLIA— O presidente do 
PMDB, deputado Ulysses Guima
rães, e o senador José Richa 
(PMDB-PR) concordam com prati
camente todos os pontos defendidi-
dos pelo presidente José Sarney, na 
sua segunda entrevista coletiva à 
imprensa. Mas insistiram em que, 
embora também defendam coincide-
temente um mandato de cinco anos, 
essa é uma questão a ser resolvida 
pela Constituinte, não sendo portan
to um assunto já resolvido, como 
disse Sarney. 

Ulysses elogiou o "tom de since-
ridde" do presidente, afirmando que 
"se pode eventualmente até discor
dar do que ele disse, mas ele de
monstrou ter intimidade com os pro
blemas do país". O presidente do 
PMDB, em sucessivas entrevistas, 
endossou todas as teses de Sarney, 
apesr da resssalva feita ao mandato. 
Confirmou a informação dada pelo 
presidente na entrevista de que par
ticipou das discussões, juntamente 
com o ministro Aureliano Chaves, 
sobre a duração do mandato presi
dencial. " Eu sempre defendi cinco 
anos, até nas campanhas eleitorais", 
disse Ulysses. 

O presidente do PMDB defen
deu Sarney das interpretações de 
que teria criticado a Constituinte ao 
afirmar que os parlamentares per
dem tempo com questões menores, 
como a discussão de seu mandato: 
"Não vejo nisso nenhuma crítica, 
pois ele não disse que a Constituinte 
esteja tratando de questões meno
res. Ele disse, isso sim, que o manda
to é uma questão menor, diante dos 
problemas que temos de enfrentar." 

O deputado Ulysses Guimarães 
concordou ainda com a posição de 
Sarney sobre a forma de governo. 
Ele também defende um presiden
cialismo com um parlamento forte e 
disse ser essa a tendência que se 
registra na Constituinte. Richa, que 
não assistiu à entrevista, mas dela 
tomou conhecimento através dos 
jornalistas, que lhe reproduziram os 
seus pontos principais, também disse 
ser essa a tendência da Constituinte. 

O senador concorda em que 
"mandato é uma questão menor" e 
advertiu que a convenção do PMDB 
não deve discutir o assunto, por não 
ser tema programático. O mandato 
de Sarney, para Richa, é uma ques
tão conjuntural e, como tal, deve ser 
tratada livremente pelos constituin
tes. Mas, reconheceu qüè1, na even-
tualidde de o PMDB fixar uma posi
ção a respeito, todos teraoãue seguir 
uma mesma orientação. 

Richa endossou a posição do 
presidente em relação ao FMI e 
considerou uma "sugestão a ser dis
cutida com interesse" a oferta de 
uma empresa estrangeira em cons
truir a Ferrovia Norte-Sul. 
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Ulysses e Richa gostaram, mas ressalvaram que a Constituinte é soberana 

Deputado acha que 
presidente interfere Da diplomacia à 

política, gafes 
Desde que o entáo presidente dos Estados 

Unidos, Richard Nixon, disse ao presidente Emílio 
Mediei, no início da década de 70, que a América 
Latina "penderia para onde pendesse o Brasil", os 
presidentes brasileiros que sucederam Mediei tenta
ram desfazer essa imagem de hegemonia do Brasil 
sobre os demais países do continente. 

O presidente José Sarney, na entrevista coleti
va de ontem, conseguiu cometer uma gafe maior: 
"Se não fosse o Brasil, que é um dos carros-chefes 
da América Latina, no ano passado o continente 
teria tido um crescimento negativo. Nós já tivemos 
nações industrializadas neste continente. A Argen
tina tinha renda per capita superior à da Itália e no 
entanto, hoje, seu parque industrial está desatuali
zado e a Argentina lutando para se reconstruir". 

Maior do mundo — Sarney afirnou que 
seu governo não é "uma festa", ao contrário, "é um 
dos governos mais austeros do mundo", e que tem 
uma carga tributária "das menores do mundo". 
Defendeu a criação de "plataformas de exportação" 
no Nordeste, para fazer frente às exportações, para 
o Brasil, da Coréia do Sul e de Formosa, "que é 
uma pequena ilha". 

"O Japão é um país deste tamanho (disse, 
fazendo um pequeno círculo com as duas mãos) e 
venceu a guerra comercial com os Estados Unidos". 
Sarney admitiu que o Brasil poderá voltar ao FMI 
porque o Fundo mudou. 

Além de cometer gafes diplomáticas, o presi
dente Sarney atacou diretamente os políticos brasi
leiros que querem implantar o sistema parlamenta
rista no Brasil. "Nós temos de ter um Executivo 
forte, capaz de tomar decisões imediatas, porque os 
problemas são prementes; e, ao mesmo tempo, um 
parlamento forte, capaz de fiscalizar as decisões do 
governo". 

O presidente Sarney disse que, se não ocorrer 
isso, o parlamento estará regredindo ao século XIX. 
"Ele fica como parlamento de discurso, parlamento 
de retórica, parlamento em que se empolgam os 
próprios parlamentares através de pronunciamentos 
e de posições". 
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Aldo Arantes, líder do PC do B na Constituinte: "É mais 
uma interferência do presidente na Constituinte. Insiste em querer 
atropelar a nossa soberania. Tenho certeza de que seu mandato 
será de quatro anos e de que virá o parlamentarismo. A soberania 
popular vai decidir isso." 

Florestan Fernandes (PT-SP): "Eles podem fazer de tudo 
aqui. Na Comissão da Família, o ministro das Comunicações, 
Antônio Carlos Magalhães, fez o que bem entendeu através de 
seus prepostos e de representantes das emissoras de rádio e 
televisão. A mão do Planalto é muito longa." 

Roberto Freire, líder do PCB na Constituinte: "É mais fácil 
termos o parlamentarismo do que os cinco anos de mandato." 


