
Lideranças do PMDB evitam falar 
abertamente sobre o que ocorreu 

BRASÍLIA — Diante impressão de 
que o Presidente José Sarney havia 
recuado na indicação formal do De
putado Carlos SanfAnna (PMDB-
BA) para a liderança do Governo, a 
cúpula do PMDB esmerou-se, ontem, 
em tentar desconhecer o que todos 
sabiam desde o final de semana: 
SanfAnna havia sido escolhido pelo 
Presidente na sexta-feira. 

— Ah é? Que bom — limitou-se a 
dizer o Presidente do PMDB, Deputa
do Ulysses Guimarães, quando ques
tionado sobre a indicação de 
SanfAnna para Líder do Governo. 

Mas não foi apenas Ulysses que 
desconversou quando se tratava da 
questão da liderança. Após reunião 
de quase duas horas com represen
tantes de todos os candidatos à lide
rança, o Deputado Pimenta da Veiga, 
atual Líder da bancada, disse que o 
adiamento da eleição ocorrera ape
nas em função "da ausência de um 
número expressivo de parlamenta
res em Brasília". 

No início da tarde, depois de um 
longo afastamento, Pimenta esteve 
com o Presidente Sarney, no Palácio 
do Planalto, mas apenas trocaram 
cumprimentos. No rápido encontro, 
nenhuma palavra sobre a questão da 
liderança. 

— Eu apenas cumprimentei o Pre
sidente — reconheceu, mais tarde, o 
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Ulysses coça a cabeça no encontro com outros parlamentares do PMDB 

Líder, acrescentando que não fora 
informado da indicação de Sanf An-
ia para a liderança do Governo. 

Apesar do tom reticente dos dois 
dirigentes do PMDB, no final de se
mana vários Deputados do Partido 
receberam informações de que ele 
havia sido indicado Líder. Na sexta-
feira, o próprio Presidente avisou ao 
Líder do PMDB no Senado, Fernan
do Henrique Cardoso, que se decidi
ra por SanfAnna para Líder. No sá

bado e domingo, o Deputado Prisco 
Viana (PMDB-BA), um dos parla
mentares atualmente mais próximos 
de Ulysses, desenvolveu intensas ar
ticulações buscando a aceitação do 
nome de SanfAnna. 

Durante todo o final de semana, o 
próprio SanfAnna trabalhou pelo 
apoio do Partido à sua indicação. Ele 
procurou o Deputado Luís Henrique 
(PMDB-SC), candidato apoiado por 
Pimenta da Veiga, e chegou a comu
nicar sua saída da disputa. 


