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AGÊNCIA ESTADO 

O deputado Luiz Henrique resol
veu continuar como líder do PMDB 
na Câmara, atendendo a manifesta
ção de apoio de 192 parlamentares 
da bancada e apelos do presidente 
do partido, Ulysses Guimarães/dos 
senadores Mário Covas, Fernando 
Henrique Cardoso e José Riclia, 
além do governador de seu Estado, 
Pedro Ivo, e do líder do governo, Car
los SanfAnna. Recebeu ainda um te
lefonema de apoio do presidente Jo
sé Sarney, e com isso esqueceu a pro
messa anterior de renunciar ao cargo 
se fosse derrotado na disputa da lide
rança do PMDB na Constituinte. 

Ao meio-dia de ontem os senado
res Mário Covas e Fernando Henri
que Cardoso estiveram na residência 
de Luiz Henrique, e o novo líder na 
Constituinte lhe disse que, se dese
jasse ajudá-lo, a melhor forma de fa-
zê-lo seria continuar na liderança do 
PMDB na Câmara. Estava em curso 
a estratégia dos amigos do deputado 
catarinense, no sentido de evitar sua 
renúncia, posta em prática logo após 
a derrota para Covas. Na noite da 
eleição, dezenas de deputados e o 
presidente Ulysses Guimarães visita
ram Luiz Henrique, muitos lamen
tando que ele tivesse antecipada
mente anunciado o propósito de re
nunciar. 

A lista de apoio correu e os 192 
deputados do PMDB presentes em 
Brasília assinaram. O deputado Ex
pedito Machado (CE) leu manifesta
ção de apoio e pediu a continuidade 
do líder, em reunião em seu gabinete, 
que substituiu a entrevista coletiva 
em que seria anunciada a renúncia. 
Cerca de 40 parlamentares estavam 
presentes, entre eles Covas, Richa, 
Fernando Henrique e Carlos San
fAnna. Luiz Henrique explicou que 
se sentiu "destituído" do cargo em 
função da derrota, mas com o apoio 
dos companheiros se considerava 
"recomposto" na liderança, e por is
so ficaria. "Vamos trabalhar harmo
niosamente com os outros líderes", 
declarou. 

"Quem pensa que vai dividir o 
PMDB se engana", acrescentou Co
vas. Os líderes do partido na Câmara 
e na Constituinte saíram abraçados 
para assistir â votação do regimento, 
considerando superado o episódio da 
disputa e importante a manutenção 
da unidade partidária durante o pro
cesso de transição democrática e as, 
reformas sociais e económicas a se
rem complementadas, como disse 
Luiz Henrique. 

TELEFONE 00 PRESIDENTE 

O presidente José Sarney e o go
vernador de Santa Catarina, Pedro 
Ivo, reforçaram o pedido de deputa
dos e senadores do PMDB, para Luiz 
Henrique não renunciar à liderança 
do partido na Câmara. 

Sarney telefonou ao deputado 
catarinense anteontem à noite. O go
vernador Pedro Ivo esteve na resi
dência de Luiz Henrique. 


